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ฟอร์ต์ี้้�ฟายไร์ตี้ท์ำำางานเพ่ื่�อปร์ะกันัและคุ้้�มคุ้ร์องสิทิำธิิ
มนษ้ยชนของทำก้ัคุ้น เร์าสอบสวนกัาร์ละเมดิสิทิำธิิ
มนษ้ยชน ร่่วมมอืกับัภาคุ้สิ่วนตี้า่ง ๆ ทำ้�เกั้�ยวข�อง 
และเสร่มิสร่้างความเข้ม้แข้ง็ให้�กับักัาร์ดำาเนนิ
งานของนกััปกัปอ้งสิทิำธิมินษ้ยชน เร์าเช่�อมั�นใน
พื่ลงัของงานวจิัยัทำ้�มห้้ลกััฐานสินบัสินน้ พื่ลงั
ของกัาร์บอกัเลา่คุ้วามจัร์งิอย่างมย้ท้ำธิศาสิตี้ร์์ 
และคุ้วามสิำาคุ้ญัของกัาร์ทำำางานอย่างใกัล�ชดิกับั
บคุ้้คุ้ล ชม้ชน และขบวนกัาร์ทำ้�ผลกััดนัให้�เกัดิกัาร์
เปล้�ยนแปลง ฟอร์ต์ี้้�ฟายไร์ตี้เ์ป็นองคุ้ก์ัร์อสิิร์ะทำ้�ไม่
แสิวงห้ากัำาไร์ ซึ่่�งจัดทำะเบย้นในสิห้ร์ฐัอเมร์กิัาและ 
สิวิตี้เซึ่อร์แ์ลนด ์

หน้้าปก:
เศษซากร่ถยนต์์ที่่�ถกูเผา เมื�อมองผา่นกร่ะจกหน้าร่ถ
ใกล้ก้บับา้นโคเนที่าร์่ เมอืงเดมอโส่ ร่ฐัคะเร่นน่ ต์ลุ้าคม 
2564 กองที่พัเมย่นมายงิปืืนใส่ร่ถ จากนั�นไดจ้ดุไฟ
เผา มร่่ายงานวา่เป็ืนเหต์ใุหพ้ล้เร่อืนชาวคะเร่นน่สองคน
เสย่ชวิ่ต์ นบัแต่์การ่ที่ำาร่ฐัปืร่ะหาร่เมื�อวนัท่ี่� 1 กมุภาพันธ์์ 
กองที่พัเมย่นมาไดเ้ข้า้ไปืยดึคร่อง ที่ำาล้าย เผา แล้ะปืล้้น
สะดมที่รั่พย์สนิข้องพล้เร่อืนในร่ฐัคะเร่นน่ ร่วมทัี่�งสถาน
พยาบาล้ ร่ถพยาบาล้ โร่งเร่ย่น แล้ะศาสนสถาน 
©Mauk Kham Wah, ต์ลุ้าคม 2564 
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ภายหลัังการทำำารัฐประหารทำ่�ร้ายแรงในเมี่ยนมีา เมี่�อวัันทำ่� 1 กุมีภาพัันธ์ ์2564 รัฐบาลัทำหารเมี่ยนมีา
ได้้เร่�มีโจมีตี่กลัุ�มีกองกำาลัังตีด่้อาวัุธ์ทำ่�ไมี�ใช่�ของรัฐ แลัะประช่ากรพัลัเร่อนในรัฐคะเรนน ่ หร่อเร่ยกอ่ก
ช่่�อหน่�งวั�ารัฐคะยา เป็นการบ่บให้พัลัเร่อนกวั�า 100,000 คนตี้องพัลัดั้ถิ่่�นฐาน รัฐบาลัทำหารได้้สัังหาร 
ทำรมีาน แลัะจับกุมีพัลัเร่อนช่าวัคะเรนนโ่ด้ยพัลัการ ทำั�งยังบังคับใช่้แรงงาน ตีลัอด้จนจับพัวักเขามีา
ใช่้เป็นโลั�มีนุษย ์ในระหวั�างการโจมีตี่เหลั�าน่� รัฐบาลัทำหารได้้ปิด้กั�นควัามีช่�วัยเหลั่อด้้านมีนุษยธ์รรมีทำ่�
จำาเป็นอย�างย่�งตี�อผู้้้หญิ่ง ผู้้้ช่าย แลัะเด้ก็ ซึ่่�งตี�างอย้�ในสัภาพัทำ่�อด้อยากขาด้แคลันอย�างมีาก 

รัฐบาลัทำหารยังได้้จับกุมีผู้้้ทำำางานด้้านมีนุษยธ์รรมีโด้ยพัลัการ ทำำาลัายแหลั�งเก็บอาหารของพัลัเร่อน
แลัะทำรัพัย์สั่นทำ่�ไมี�ใช่�ของทำหาร แลัะยังขัด้ขวัางการด้ำาเน่นงานขององคก์รช่�วัยเหลั่อด้้านมีนุษยธ์รรมี 
เพั่�อช่ะลัอหร่อปฏิ่เสัธ์ไมี�ให้มี่การจดั้สั�งอาหารแลัะเวัช่ภณัฑ์ไ์ปยังพัลัเร่อนในรัฐคะเรนน ่ ปฏิ่บัตี่การ
อย�างตี�อเน่�องเช่�นน่�อาจถิ่่อเป็นอาช่ญิากรรมีสังครามี แลัะสัอด้คลั้องกับร้ปแบบการโจมีตี่อย�างตี�อ
เน่�องของรัฐบาลัทำหารเมี่ยนมีาตี�อประช่ากรพัลัเร่อนกลัุ�มีอ่�น ๆ ทำั�วัประเทำศ 

รายงานด้�วันน่�มี่เน่�อหาตีั�งอย้�บนบทำสััมีภาษณ์ประช่าช่นในรัฐคะเรนน่กวั�า 20 ฉบับ ทำ่�ฟอร์ตี่�ฟายไรตี์
บันทำ่กแลัะจดั้ทำำาข่�น ในจำานวันน่�มี่ทำั�งผู้้้รอด้ช่่วั่ตีจากการลัะเมี่ด้สั่ทำธ์่มีนุษยช่น ผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นในประเทำศ 
ผู้้้นำาด้้านศาสันา ผู้้้ทำำางานด้้านมีนุษยธ์รรมี แลัะสัมีาช่่กกองกำาลัังปกป้องประช่าช่น (PDFs) ซึ่่�งเป็นก
ลัุ�มีตีด่้อาวัุธ์ทำ่�พัลัเร่อนก�อตีั�งข่�นมีาภายหลัังการทำำารัฐประหาร เพั่�อตี�อตี้านระบอบปกครองของทำหาร
แลัะป้องกันการโจมีตี่ของรัฐบาลัทำหาร ฟอร์ตี่�ฟายไรตี์ยังได้ศ้่กษาไฟลั์เอกสัารแลัะบันทำ่กภายใน
องคก์รของหน�วัยงานด้้านมีนุษยธ์รรมีซึ่่�งทำำางานในรัฐคะเรนน ่ รวัมีถิ่่งประเมี่นผู้ลัจากหลัักฐานทำั�ง
ภาพัถิ่�ายแลัะวัด่้โ่อทำ่�บันทำ่กภาพัเหตีุลัะเมี่ด้ตีามีข้อกลั�าวัหาข้างตี้น 

สร่ปุื

Partners Relief & Development 
หนว่ยงานร่ะหวา่งปืร่ะเที่ศไดจ้ดัส่งสิ�ง
บร่ร่เที่าที่กุข์้ใหก้บัพล้เรื่อนพลั้ดถิ�นชาว 
คะเร่นนท่ี่่�ถกูที่หาร่เมย่นมาโจมต์ ่ในบริ่เวณ
ที่่�ไมไ่ด้เปิืดเผยชื�อในร่ฐัคะเร่นน ่เมื�อเดอืน
มถินุายน 2564 
©Partners Relief & Development, 
June 2021
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นับแตี�การทำำารัฐประหาร มี่รายงานวั�ารัฐบาลัทำหารได้้จับกุมีประช่าช่นกวั�า 9,000 คนทำั�วัประเทำศ 
นอกจากน่�แหลั�งข้อมี้ลัขององคก์ารสัหประช่าช่าตี่ยังระบุวั�ามี่ผู้้้หญิ่ง ผู้้้ช่าย แลัะเด้ก็ตี้องกวั�า 
223,000 คนตี้องกลัายเป็นผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นภายในประเทำศ ซึ่่�งจากจำานวันทำั�งหมีด้ ยังมี่อ่กกวั�า 85,000 คน
ทำ่�พัลัดั้ถิ่่�นฐานในรัฐคะเรนน ่ แลัะอ่กกวั�า 18,000 คนทำ่�ตี้องพัลัดั้ถิ่่�นฐานจากรัฐคะเรนน ่ แลัะยังคง
อาศัยอย้�ตีอนใตี้ของรัฐฉาน เคร่อข�ายประช่าสัังคมีคะเรนน่ซึ่่�งประกอบด้้วัยองคก์รภาคประช่าสัังคมี
แลัะองคก์รช่�วัยเหลั่อในพั่�นทำ่� 10 แห�ง ได้ต้ีด่้ตีามีสัถิ่านการณ์อย�างใกลั้ช่่ด้ แลัะบันทำ่กข้อมี้ลัวั�ามี่ผู้้้ทำ่�
พัลัดั้ถิ่่�นฐานกวั�า 140,000 คนในรัฐคะเรนน ่นับแตี�วัันทำ่� 1 กุมีภาพัันธ์ ์2564 มี่รายงานวั�าประช่าช่น
ทำั�วัประเทำศกวั�าสัามีลั้านคนตี้องการควัามีช่�วัยเหลั่อด้้านมีนุษยธ์รรมีอย�างเร�งด้�วัน แลัะพัลัเร่อนพัลัดั้
ถิ่่�นตี�างมี่ช่่วั่ตีอย้�ในสัภาพัทำ่�อด้อยากขาด้แคลันอย�างมีาก ในขณะทำ่�ผู้้้ทำำางานด้้านมีนุษยธ์รรมีเผู้ช่่ญิ
กับภัยคกุคามีร้ายแรงตี�อช่่วั่ตีแลัะอ่สัรภาพัของตีนเอง 

“พัวักเขาเร่ยกให้คนทำุกคนแลัะรถิ่ทำุกคันหยุด้” ผู้้้ทำำางานด้้านมีนุษยธ์รรมีคนหน่�งในรัฐคะเรนน่กลั�าวั 
เจ้าตีัวัทำราบด้่วั�ารัฐบาลัทำหารได้้จับกุมีผู้้้ทำำางานด้้านมีนุษยธ์รรมีเจด็้คนโด้ยพัลัการเมี่�อเด้่อนตีุลัาคมี 
2564 ในจำานวันน่� หกคนได้้รับการปลั�อยตีัวัในเวัลัาตี�อมีา  

“พัวักเราตี�างหวัาด้กลััวัทำ่�จะทำำางานภายใตี้สัภาวัะเช่�นน่� แตี�เราก็พัยายามีทำำาให้ด้่ทำ่�สัดุ้เทำ�าทำ่�จะทำำาได้”้ ผู้้้
ทำำางานด้้านมีนุษยธ์รรมีอ่กคนหน่�งบอกกับฟอร์ตี่�ฟายไรตี ์ โด้ยให้ควัามีเห็นวั�ารัฐบาลัทำหารจับกุมีผู้้้
ทำำางานด้้านมีนุษยธ์รรมีสัามีคนโด้ยพัลัการตีรงพั่�นทำ่�ใกลั้กับบ้านปานกัน เมี่องลัอยก�อ ในรัฐคะเรนน่

พล้เร่อืนพล้ดัถิ�นในที่่�พักพิงที่่�ไมเ่ปิืดเผยชื�อในร่ฐัคะเร่นน่ ปีื 2564 
เนื�องจากรั่ฐบาล้ที่หาร่เม่ยนมาปืฏิเิสธ์การ่เข้้าถงึความช่วยเหลื้อดา้น
มนษุยธ์ร่ร่มอย่างเป็ืนร่ะบบ ที่่�พักพิงชั�วคร่าวในร่ฐัคะเร่นน่จงึยงั
คงข้าดแคล้นปัืจจัยข้ั�นพื�นฐาน ร่วมทัี่�งนำ�าดื�ม การ่ดแูล้สุข้ภาพ แล้ะ
สถานที่่�เพื�อสขุ้อนามยั
©Partners Relief & Development, มถินุายน 2564
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เมี่�อวัันทำ่� 27 พัฤษภาคมี 2564 ลั�วังเลัยมีาจนถิ่่งวัันทำ่� 18 ตีุลัาคมี 2564 ผู้้้ทำำางานด้้านมีนุษยธ์รรมีทำั�ง
สัามีคนก็ยังคงถิ่้กควับคมุีตีัวัเอาไวั้ 

นอกจากน่� ยังมี่เหตีุการณ์ทำ่�น�ารังเก่ยจย่�งกวั�า เมี่�อวัันทำ่� 9 มี่ถิุ่นายน ทำหารของกองทำัพัเมี่ยนมีาได้้
ทำำาลัายแลัะเผู้าโรงเก็บข้าวัในโรงเร่ยนทำ่�บ้านลัอยย่นตีองแช่ เมี่องโมีบเย บร่เวัณพัรมีแด้นรัฐคะเรนน่-
ฉาน ผู้้้ทำำางานด้้านมีนุษยธ์รรมีแลัะช่าวับ้านคนหน่�งยังบอกกับฟอร์ตี่�ฟายไรตี์วั�า ผู้้้ทำำางานด้้าน
มีนุษยธ์รรมีอย้�ระหวั�างจัด้สัรรข้าวัทำ่�เก็บไวั้เหลั�าน่�ให้กับทำ่�พัักพั่งช่ั�วัคราวัทำ่�อย้�ใกลั้กันซึ่่�งมี่พัลัเร่อน
พัลัดั้ถิ่่�นพัักอาศัยอย้�ประมีาณ 3,000 คน ในเหตีุการณ์เด้่ยวักันน่� ยังมี่รายงานวั�าทำหารได้้วัางเพัลั่ง
รถิ่พัยาบาลัแลัะรถิ่สั�วันบุคคลัทำ่�เป็นของผู้้้ทำำางานด้้านมีนุษยธ์รรมีด้้วัย

ผู้้พ้ัลัดั้ถิ่่�นในประเทำศช่าวัคะเรนนแ่ลัะผู้้ท้ำำางานด้า้นมีนษุยธ์รรมีตี�างอธ์บ่ายกบัฟอร์ตี่�ฟายไรตีว์ั�า ทำ่�พักัพัง่
ช่ั�วัคราวัในรัฐขาด้แคลันทำรัพัยากรทำ่�จำาเปน็ รวัมีทำั�งอาหาร นำ�าด้่�มี ยา บร่การสัาธ์ารณสัขุเพั่�อด้แ้ลัสัขุภาพั 
แลัะสัขุา สัภาพัเหลั�าน่�ยงัสัะทำอ้นถิ่ง่สัถิ่านการณข์องผู้้พ้ัลัดั้ถิ่่�นในทำ่�อ่�น ๆ ในเมีย่นมีาด้ว้ัยเช่�นกนั

“แมี้จะมี่ทำ่�ให้หลับซึ่�อนตีัวั แตี�เราไมี�มี่นำ�าให้ด้่�มีใหใ้ช่้เลัย” ช่ายช่าวัคะเรนน่อาย ุ39 ปีกลั�าวั เขาหลับหน่
ออกมีาจากบ้านทำ่�หมี้�บ้านคะยัน ทำะยาร์ ทำ่�เมี่องลัอยก�อ รัฐคะเรนน ่ เมี่�อเด้่อนพัฤษภาคมี เน่�องจาก
การโจมีตี่ของกองทำัพัเมี่ยนมีา “เรามี่อาหารพัอแค�สัำาหรับหน่�งหร่อสัองสััปด้าห ์ เราร้้สั่กไมี�มีั�นคง
อย�างมีาก หวัาด้กลััวั แลัะไมี�ร้้วั�าจะถิ่้กโจมีตี่อ่กครั�งเมี่�อไร” 

พล้เร่อืนพล้ดัถิ�นในที่่�พักพิงที่่�ไมเ่ปิืดเผย
ชื�อในร่ฐัคะเร่นน ่ปีื 2564 เนื�องจาก
ร่ฐับาล้ที่หาร่เม่ยนมาปืฏิเิสธ์การ่เข้้าถงึ
ความชว่ยเหล้อืดา้นมนษุยธ์ร่ร่มอย่างเป็ืน
ร่ะบบ ที่่�พักพิงชั�วคร่าวในร่ฐัคะเร่นนจึ่ง
ยงัคงข้าดแคล้นปัืจจยัข้ั�นพื�นฐาน ร่วม
ที่ั�งนำ�าดื�ม การ่ดแูล้สขุ้ภาพ แล้ะสถานที่่�
เพื�อสขุ้อนามยั.
©Free Burma Rangers, 2564
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การปิด้กั�นแลัะการโจมีตีข่องทำหารตี�อพัลัเร่อนนั�นไมี�ได้จ้ำากดั้อย้�เฉพัาะในรัฐคะเรนน ่ หร่อเฉพัาะในวัก่ฤตี
ปัจจบุนั แตี�ยงัเกด่้ข่�นนอกเหนอ่ขอบเขตีการบนัทำก่ของรายงานฉบบัน่� ผู้้ท้ำำางานด้า้นมีนษุยธ์รรมี 

บอกกบัฟอร์ตี่�ฟายไรตีว์ั�า พัวักเขาตีอ้งตี�อสั้ด้้่�นรนเพั่�อจะสัามีารถิ่เขา้ถิ่ง่ตีวััพัลัเร่อนทำ่�ได้รั้บผู้ลักระทำบใน
รัฐช่่น โด้ยเมี่�อวันัทำ่� 29 ตีลุัาคมี มีร่ายงานวั�ากองทำพััเมีย่นมีาได้เ้ผู้าบา้นเร่อนของพัลัเร่อนกวั�า 160 หลังั 
เผู้าโบสัถ์ิ่คร่สัตีส์ัองแห�ง แลัะสัำานกังานขององคก์รพัฒันาเอกช่นระหวั�างประเทำศอก่หน่�งแห�ง นอกจาก
นั�น สัถิ่านการณก์ารลัะเมีด่้แลัะขอ้จำากดั้ตี�าง ๆ ในรัฐคะเรนน ่ยงัสัะทำอ้นถิ่ง่ปัญิหาแบบเด้ย่วักนัทำ่�เกด่้ข่�น
ในพั่�นทำ่�อ่�น ๆ ในเมีย่นมีาตีั�งแตี�ในอด้ต่ีแลัะด้ำาเนน่ตี�อเน่�องมีาถิ่ง่ปัจจบุนั ยกตีวััอย�างเช่�น ในป ี 2561  

ฟอร์ตี่�ฟายไรตีไ์ด้เ้ผู้ยแพัร�รายงานควัามียาวั 70 หนา้ช่่�อ “They Block Everything” ซึ่่�งเปน็ขอ้มีล้ัการ
ปิด้กั�นควัามีช่�วัยเหลัอ่ด้้านมีนุษยธ์รรมีตี�อพัลัเร่อนกลัุ�มีช่าตีพ่ัันธ์ุ์ทำ่�ตีอ้งพัลัดั้ถิ่่�นฐานจากสังครามีในรัฐ
คะฉ่�น แมีก้ารพัรากควัามีช่�วัยเหลัอ่ด้งักลั�าวัจะเปน็สั่�งทำ่�หลัก่เลั่�ยงได้แ้ลัะไมี�จำาเปน็ตีอ้งเกด่้ข่�นเลัยกต็ีามี 

แนวัโน้มีในปัจจุบันแลัะการโจมีตี่ทำ่�เพั่�มีข่�นตี�อพัลัเร่อนย่�งเน้นยำ�าควัามีจำาเป็นเร�งด้�วันทำ่�จะตี้องมี่
แนวัทำางแก้ปัญิหาจากหลัายภาคสั�วัน เพั่�อตีอบสันองควัามีตี้องการด้้านมีนุษยธ์รรมีของประช่ากร
พัลัเร่อน แลัะเพั่�อให้กองทำัพัเมี่ยนมีารับผู้่ด้ช่อบตี�ออาช่ญิากรรมีการทำารุณกรรมีในวังกวั้าง ทำั�งใน
อด้ต่ีแลัะปัจจุบัน 

ในขณะทำ่�เขย่นรายงานน่� หน�วัยงานระหวั�างประเทำศอย้�ระหวั�างการจำาแนกยุทำธ์ศาสัตีร์ เพั่�อรับมีอ่กบั
การปฏิเ่สัธ์ไมี�ใหค้วัามีช่�วัยเหลัอ่ด้า้นมีนุษยธ์รรมีครั�งลั�าสัดุ้ของรัฐบาลัทำหาร ยกตีัวัอย�างเช่�น เมี่�อวัันทำ่� 
20 ตีลุัาคมี 2564 ภายหลัังการเด้น่ทำางมีาเยอ่นประเทำศไทำยเป็นเวัลัาสัองวัันของนายด้เ่รก ช่อยเลัตี  
ทำ่�ปร่กษากระทำรวังการตี�างประเทำศสัหรัฐฯ กระทำรวังการตี�างประเทำศไทำยประกาศวั�า ทำั�งสัหรัฐฯ แลัะ
ไทำยอย้�ระหวั�างการพัจ่ารณาใหค้วัามีช่�วัยเหลัอ่ด้า้นมีนุษยธ์รรมีข้ามีพัรมีแด้นไปยงัเมีย่นมีา ผู้�าน
บร่เวัณพัรมีแด้นไทำย-เมีย่นมีา เพั่�อแกไ้ขวัก่ฤตีด้า้นมีนุษยธ์รรมีทำ่�รุนแรงข่�น โด้ยจำาเป็นตีอ้งมีก่าร
ด้ำาเน่นงานโด้ยทำันทำด่้้วัยควัามีร�วัมีมีอ่ของประช่าคมีระหวั�างประเทำศ 

ข้อ้เสนอแนะหล้กั
อาเซึ่่ยนแลัะรัฐภาค่สัหประช่าช่าตี่ควัรผู้ลัักด้ันรัฐบาลัไทำยให้อนุมีัตี่การสั�งควัามีช่�วัยเหลั่อข้ามี
พัรมีแด้นไปยังพัลัเร่อนทำ่�อด้อยากในเมี่ยนมีา ในทำำานองเด้่ยวักัน รัฐบาลัอ่นเด้่ย จ่น แลัะบังคลัาเทำศ 
ควัรอนุมีัตีใ่ห้มี่การสั�งควัามีช่�วัยเหลั่อข้ามีพัรมีแด้นไปยังพัลัเร่อนทำ่�อด้อยากในเมี่ยนมีา แหลั�งทำุน
ด้้านมีนุษยธ์รรมีแลัะรัฐบาลัประเทำศผู้้้บร่จาคเองก็ควัรสันับสันุนการสั�งควัามีช่�วัยเหลั่อข้ามี
พัรมีแด้นโด้ยทำันทำ ่ ซึ่่�งหมีายรวัมีถิ่่งการสันับสันุนการด้ำาเน่นงานขององคก์รภาคประช่าสัังคมีแลัะ
องคก์รชุ่มีช่นในพั่�นทำ่�  

อาเซึ่ย่นแลัะรัฐภาค่สัหประช่าช่าตี ่ ควัรงด้เวั้นจากการมี่ปฏิ่สัมัีพัันธ์ด์้า้นเศรษฐกจ่หร่อการเมีอ่งกบั
ตีัวัแทำนของรัฐบาลัทำหารเมีย่นมีา แลัะตีอ้งปฏิเ่สัธ์ไมี�รับรองควัามีช่อบธ์รรมีทำางการเมีอ่งใด้ ๆ ของ
รัฐบาลัทำหาร รัฐบาลัเหลั�าน่�ควัรใช่้มีาตีรการทำ่�จำาเป็นทำั�งทำางทำวั่ภาคแ่ลัะพัหุภาค ่ เพั่�อปฏิเ่สัธ์ไมี�ให้
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รัฐบาลัทำหารสัามีารถิ่เข้าถิ่่งเง่นทำุนแลัะแหลั�งเง่นก้ ้รวัมีทำั�งการเข้าถิ่่งรายได้จ้ากการขายก๊าซึ่ธ์รรมีช่าตี่
ใหก้บัประเทำศไทำย รัฐภาคย่งัควัรห้ามีขายอาวัธุ์ใหก้บัเมีย่นมีา แลัะสันับสันุนขอ้ตีกลังระด้บัสัากลัเพั่�อ
ยตุีก่ารขายอาวัธุ์ใหก้บักองทำัพัเมีย่นมีา ตีามีทำ่�มีก่ารเสันอในทำ่�ประชุ่มีสัมีชั่ช่าใหญิ�แห�งสัหประช่าช่าตี่ 
เมี่�อเด้อ่นมีถ่ิ่นุายน 2564 

ประการสัดุ้ทำ้าย องคก์ารสัหประช่าช่าตี่แลัะรัฐภาค่อาเซึ่่ยนควัรร�วัมีมี่อกับรัฐบาลัเอกภาพัแห�งช่าตี่ 
(National Unity Government หร่อ NUG) ทำ่�มี่แกนนำาเป็นพัลัเร่อน เพั่�อหาทำางออกแลัะสันับสันุน
กลัไกตีรวัจสัอบระหวั�างประเทำศ เพั่�อยุตี่แลัะเย่ยวัยาอาช่ญิากรรมีการทำารุณกรรมีทำ่�เกด่้ข่�นอย�างตี�อ

เน่�องในเมี่ยนมีา 

วธิ์ว่ทิี่ยา
รายงานด้�วันน่�จดั้ทำำาข่�นบนข้อมี้ลัทำ่�ได้้จากการสััมีภาษณ ์23 ครั�งของฟอร์ตี่�ฟายไรตี ์ตีั�งแตี�ช่�วังเด้่อน
มี่ถิุ่นายนถิ่่งเด้่อนตีุลัาคมี 2564 โด้ยเป็นการสััมีภาษณ์กับประช่าช่นในรัฐคะเรนน่จำานวัน 21 คน 
แลัะในประเทำศไทำยอ่กสัองคน ในจำานวันน่� มี่ทำั�งผู้้ใ้ห้สััมีภาษณ์ทำ่�รอด้ช่่วั่ตีแลัะเป็นประจกัษ์พัยานการ
ลัะเมี่ด้สั่ทำธ์่มีนุษยช่น ผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นในประเทำศ ผู้้้นำาด้้านศาสันา ผู้้้ทำำางานด้้านมีนุษยธ์รรมี แลัะสัมีาช่่ก
ของ PDFs ฟอร์ตี่�ฟายไรตี์ยังได้ศ้่กษาข้อมี้ลัจากไฟลั์เอกสัารแลัะบันทำ่กภายในองคก์รของหน�วัยงาน
ด้้านมีนุษยธ์รรมีซึ่่�งทำำางานในรัฐคะเรนน ่ รวัมีถิ่่งประเมี่นผู้ลัจากหลัักฐานทำั�งภาพัถิ่�ายแลัะวัด่้โ่อทำ่�
บันทำ่กภาพัเหตีุการณ์การลัะเมี่ด้ตีามีข้อกลั�าวัหา   

ฟอร์ตี่�ฟายไรตีด์้ำาเน่นการสััมีภาษณ์สั�วันใหญิ�โด้ยใช่้ภาษาพัมี�า ไมี�มี่การให้ค�าตีอบแทำนใด้ ๆ กับผู้้ใ้ห้
สััมีภาษณ ์ แลัะฟอร์ตี่�ฟายไรตีไ์ด้้แจ้งให้ผู้้้เข้าร�วัมีทำราบถิ่่งเป้าประสังค์ของการสััมีภาษณ ์ เง่�อนไขทำ่�
เกด่้จากควัามีสัมีัครใจ แลัะแนวัทำางการนำาข้อมี้ลัไปเผู้ยแพัร� ผู้้ใ้ห้สััมีภาษณ์ทำั�งหมีด้ตี�างให้ควัามี
ย่นยอมีหลัังได้รั้บข้อมี้ลัเพั่�อควัามีเข้าใจ ไมี�ก็แจ้งวั�าตี้องการให้มี่การเผู้ยแพัร�ข้อมี้ลัในลัักษณะใด้ เพั่�อ
หลั่กเลั่�ยงการตีอบโตี้จากรัฐบาลัทำหาร ฟอร์ตี่�ฟายไรตีไ์ด้้ปกปิด้ช่่�อของผู้้้รอด้ช่่วั่ตี ประจกัษ์พัยาน 
แลัะบุคคลัอ่�น ๆ ทำ่�อ้างอ่งถิ่่งในรายงานฉบับน่� โด้ยมี่การกำาหนด้ตีัวัย�อแทำนช่่�อของผู้้ใ้ห้สััมีภาษณ์แลัะ
ระบไุวัใ้นเช่่งอรรถิ่ ซึ่่�งไมี�ได้้เป็นตีัวัย�อทำ่�ตีรงกับช่่�อสักุลัจร่งของผู้้ใ้ห้สััมีภาษณ์แตี�อย�างใด้
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สมาชกิกองกำาล้งัปืกปือ้งปืร่ะชาชนในพื�นที่่�ปืะที่ะกบั
ที่หาร่เมย่นมาที่่�ดอนกนั คาร่ ์เมอืงเดมอโส ่ร่ฐัคะเร่นน่ 
วนัที่่� 25 กันยายน 2564
©Mauk Kham Wah, กนัยายน 2564
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I. การ่ล้ะเมดิสทิี่ธ์มินษุยชนแล้ะการ่จำากดัความ
ชว่ยเหล้อืดา้นมนษุยธ์ร่ร่ม
ภายหลัังการทำำารัฐประหารเมี่�อวัันทำ่� 1 กมุีภาพัันธ์ ์กองทำัพัเมีย่นมีาได้เ้ร่�มีบกุโจมีตีใ่นรัฐคะเรนนอ่ก่ครั�ง 
สั�งผู้ลัใหผู้้้ช้่าย ผู้้้หญิ่ง แลัะเด้ก็หลัายหมี่�นคนตีอ้งพัลัดั้ถิ่่�นฐาน ในระหวั�างการโจมีตีเ่หลั�าน่� รัฐบาลั
ทำหารได้้สัังหาร ทำรมีาน แลัะจับกมุีพัลัเร่อนช่าวัคะเรนนโ่ด้ยพัลัการ ทำั�งยงับังคบัใช่แ้รงงาน รวัมีทำั�งจับ
พัวักเขามีาใช่เ้ป็นโลั�มีนุษย1์ ประจกัษ์พัยานแลัะผู้้ร้อด้ช่ว่ัต่ีในรัฐคะเรนนย่งัอธ์่บายวั�ากองทำัพัเมีย่นมีา
ได้โ้จมีตีเ่ป้าหมีายทำ่�ไมี�ใช่�กลัุ�มีทำหาร ไมี�วั�าจะเป็นศาสันสัถิ่านหร่อทำ่�พักัพัง่ของผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นฐาน2 

การโจมีตีเ่หลั�าน่�แลัะการพัลัดั้ถิ่่�นฐานทำ่�เกด่้ข่�น นำามีาซึ่่�งควัามีตีอ้งการควัามีช่�วัยเหลัอ่ทำ่�จำาเป็นแลัะเร�ง
ด้�วันในรัฐคะเรนน ่ อย�างไรกด็้ ่ แทำนทำ่�จะสันับสันุนใหค้วัามีช่�วัยเหลัอ่ทำ่�จำาเป็น รัฐบาลัทำหารกลับั
แทำรกแซึ่งการใหค้วัามีช่�วัยเหลัอ่ แลัะขดั้ขวัางไมี�ให้พัลัเร่อนผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นสัามีารถิ่เข้าถิ่่งควัามีช่�วัยเหลัอ่
ด้า้นมีนุษยธ์รรมีได้้

ฟอร์ตี่�ฟายไรตีบ์ันทำก่ขอ้มี้ลัวั�า รัฐบาลัทำหารได้จ้ับกมุีผู้้้ทำำางานด้า้นมีนุษยธ์รรมีโด้ยพัลัการ ทำำาลัายทำ่�
เกบ็อาหารของพัลัเร่อนแลัะทำรัพัย์สัน่ทำ่�ไมี�ใช่�ของทำหาร แลัะยงัขดั้ขวัางการด้ำาเน่นงานขององคก์รช่�วัย
เหลัอ่ด้า้นมีนุษยธ์รรมี เพั่�อช่ะลัอหร่อปฏิเ่สัธ์ไมี�ให้มีก่ารจดั้สั�งควัามีช่�วัยเหลัอ่ทำ่�จำาเป็นไปยงัพัลัเร่อนใน
รัฐคะเรนน ่ ทำำาใหเ้กด่้การปิด้กั�นควัามีช่�วัยเหลัอ่ด้า้นมีนุษยธ์รรมีซึ่่�งน�าจะสั�งผู้ลัร้ายแรงอย�างมีากแลัะ
อาจถิ่อ่เป็นอาช่ญิากรรมีสังครามี แมีก้ารพัรากควัามีช่�วัยเหลัอ่ด้งักลั�าวัจะเป็นสั่�งทำ่�หลัก่เลั่�ยงได้ก้ต็ีามี  

1  ในการสัอบสัวันทำ่�ก่นเวัลัาแปด้เด้่อน ตีั�งแตี�เด้่อนมี่ถิุ่นายนถิ่่งตีุลัาคมี 2564 ฟอร์ตี่�ฟายไรตี์บันทำ่กข้อมี้ลัทำ่�แสัด้งถิ่่งหลัักฐาน
วั�า กองทำัพัเมี่ยนมีาได้้ก�ออาช่ญิากรรมีตี�อพัลัเร่อนในรัฐคะเรนน ่โด้ยจะมี่การเผู้ยแพัร�ข้อมี้ลัน่�ในเร็วั ๆ น่� 

2  อ้้างแล้้ว

ผู้หญงิชาวคะเร่นน่พล้ดัถิ�นกำาล้งั
หงุข้้าวที่่�ไดรั้่บมาจากหน่วยงาน
ดา้นมนุษยธ์ร่ร่ม Free Burma 
Rangers ในท่ี่�พักพิงชั�วคร่าวที่่�ไม่
เปิืดเผยชื�อแห่งหนึ�งในร่ฐัคะเร่นน่ 
ต์ลุ้าคม 2564
©Free Burma Rangers, 
ต์ลุ้าคม 2564
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การ่จบักมุแล้ะควบคมุต์วัโดยพล้การ่ต์อ่ผูท้ี่ำางานดา้น
มนษุยธ์ร่ร่ม
นับแตี�การทำำารัฐประหาร ทำหารฝ่่ายรัฐบาลัได้ค้วับคมุีตีัวัผู้้้ทำำางานด้้านมีนุษยธ์รรมีอย�างน้อย 14 
คนในรัฐคะเรนน ่โด้ยในจำานวันน่� ยังมี่สัามีคนทำ่�ถิ่้กควับคมุีตีัวัโด้ยพัลัการอย้� 

ในเหตีุการณ์เมี่�อวัันทำ่� 27 พัฤษภาคมี ฟอร์ตี่�ฟายไรตี์บันทำ่กข้อมี้ลัวั�ามี่การจับกุมีผู้้้ทำำางานด้้าน
มีนุษยธ์รรมีสัามีคน เป็นผู้้้หญิ่งสัอง แลัะผู้้้ช่ายหน่�ง ใกลั้กับบ้านปานกัน เมี่องลัอยก�อ โด้ยเป็นผู้ลั
งานของทำหารฝ่่ายรัฐบาลั องคก์รของช่าวัเมี่ยนมีาองคก์รหน่�ง (ปกปิด้ช่่�อด้้วัยเหตีุผู้ลัด้้านควัามี
ปลัอด้ภัย) เป็นผู้้้วั�าจ้างคนทำำางานทำั�งสัามีคนขณะทำ่�เกด่้การจับกุมี ผู้้้ทำำางานด้้านมีนุษยธ์รรมีในพั่�นทำ่�
บอกกับฟอร์ตี่�ฟายไรตี์วั�า “จนถิ่่งปัจจุบัน ยังไมี�มี่การปลั�อยตีัวัพัวักเขาออกมีา พัวักเราตี�างหวัาด้กลััวั
ในการทำำางานภายใตี้สัภาพัเช่�นน่� แตี�เราก็พัยายามีทำำาให้ด้่ทำ่�สัดุ้เทำ�าทำ่�จะทำำาได้”้3 จนถิ่่งวัันทำ่� 18 ตีุลัาคมี 
ผู้้้ทำำางานด้้านมีนุษยธ์รรมีทำั�งสัามีคนยังถิ่้กควับคมุีตีัวัอย้� 

ในอ่กเหตีุการณ์หน่�งเมี่�อวัันทำ่� 18 ตีุลัาคมี ทำหารกองทำัพัเมี่ยนมีาได้้เข้าจับกุมีโด้ยพัลัการตี�อเจ้าหน้าทำ่�
เจด็้คนของหน�วัยงานช่�วัยเหลั่อระหวั�างประเทำศโด้ยพัลัการ (ปกปิด้ช่่�อหน�วัยงานด้้วัยเหตีุผู้ลัด้้าน
ควัามีปลัอด้ภัย) ทำ่�ด้�านตีรวัจทำ่�เมี่องลัอยก�อ หลัังจากพับวั�าพัวักเขาตีั�งใจขนสััมีภาระทำ่�เป็นเวัช่ภณัฑ์์

3  ฟอร์ตี่�ฟายไรตี ์สััมีภาษณ ์A.C., รัฐคะเรนน ่เมี่ยนมีา, 9 กรกฎาคมี 2564 ช่่�อของผู้้้ถิ่้กควับคุมีตีัวัทำั�งสัามีคนอย้�ในฐานข้อมี้ลั
ของฟอร์ตี่�ฟายไรตี.์

สมาชิกกองกำาล้งัปืกปือ้งปืร่ะชาชน
ในพื�นที่่�กำาล้งัข้นสง่ถงุใสศ่พ ซึ�ง
เป็ืนศพข้องที่หาร่ที่่�ถกูสังหาร่ใน
การ่สูร้่บกบักองทัี่พเมย่นมาท่ี่�เมอืง
เดมอโส่ ร่ฐัคะเร่นน ่เมื�อวนัที่่� 27 
กนัยายน 2564
©Mauk Kham Wah, กันยายน 
2564
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เพั่�อนำาไปให้กับผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นในประเทำศ4 ผู้้้ทำำางานด้้านมีนุษยธ์รรมีในพั่�นทำ่�บอกกับฟอร์ตี่�ฟายไรตี์วั�า 
“พัวักเขาเร่ยกให้คนทำุกคนแลัะรถิ่ทำุกคันหยุด้ [เจ้าหน้าทำ่�ทำหาร] ตีรวัจเช่็คเพัราะ ‘เหตีุผู้ลัด้้านควัามี
มีั�นคง’ . . . [ผู้้้ทำำางานด้้านมีนุษยธ์รรมี] ถิ่้กควับคมุีตีัวัเพัราะเอา ‘วััตีถิุ่ตี้องสังสััย’ อย�างยารักษาโรค 
ตีด่้ตีัวัมีาด้้วัย”5 

จากทำ่�จับกุมีตีัวัมีาทำั�งหมีด้เจด็้คน รัฐบาลัทำหารได้้ปลั�อยตีัวัหกคนออกจากทำ่�คมุีขัง6

ในวันัทำ่� 10 สัง่หาคมี รัฐบาลัทำหารได้จ้บักมุีช่ายสั่�คนทำ่�ทำำางานกบัองคก์รมีนษุยธ์รรมีในพั่�นทำ่�โด้ยพัลัการ7 
ผู้้ห้ญิง่คนหน่�งซึ่่�งทำำางานในหน�วัยงานเด้ย่วักนั แลัะมีข่อ้มีล้ัเก่�ยวักบัเร่�องน่�บอกกบัฟอร์ตี่�ฟายไรตีว์ั�า

เจ้าหน้าทำ่�จากค�ายทำ่�พัักพั่งแห�งหน่�งเด้่นทำางด้้วัยรถิ่กระบะไปทำ่�โกด้ังเก็บของ [เมี่องเด้มีอโสั�] 
เพั่�อรวับรวัมีสั่�งของทำ่�จะนำาไปทำ่�ค�ายทำ่�พัักพั่ง [ผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นฐาน] ในโกด้ังมี่ข้าวัของเก็บไวั้หลัาย
รายการ รวัมีทำั�งเสั่�อ ผู้้าใบ มีุ้ง อาหาร ชุ่ด้ผู้ลั่ตีภณัฑ์์สัุขอนามีัย แลัะสั่�งของอ่�น ๆ สัำาหรับ [ผู้้้
พัลัดั้ถิ่่�นในประเทำศ] ระหวั�างเด้่นทำางกลัับ พัวักเขาถิ่้กจับพัร้อมีกับข้าวัของตี�าง ๆ ด้้วัย8 

ตี�อมีาทำหารได้้ปลั�อยตีัวัพัวักเขาทำั�งสั่�คน  

ตีลัอด้ทำั�งเด้อ่นกนัยายนแลัะตีลุัาคมี กองทำพััเมีย่นมีาได้ส้ั�งกำาลังัทำหารไปยงัเมีอ่งลัอยก�อ, เมีอ่งเด้มีอโสั�, 
พัร้โซึ่, บ�อเลัก็แลัะผู้าซึ่อง แลัะได้ต้ีั�งจดุ้ตีรวัจร่มีถิ่นนตีั�งแตี�เมีอ่งเด้มีอโสั�ถิ่ง่ผู้าซึ่อง ซึ่่�งเปน็เสัน้ทำางขน
เสับย่งหลักัของทำหาร รวัมีทำั�งเปน็เสัน้ทำางทำ่�หน�วัยงานผู้้ใ้หค้วัามีช่�วัยเหลัอ่ด้า้นมีนษุยธ์รรมีใช่ส้ัญัิจร9 

การ่ที่ำาล้ายสถานที่่�เกบ็ความชว่ยเหล้อืแล้ะวตั์ถทุี่่�ไมไ่ด้
ใชใ้นการ่ที่หาร่
ประช่าช่นในรัฐคะเรนนใ่ห้ข้อมี้ลัวั�า ทำหารกองทำัพัเมี่ยนมีาได้้ปลั้นสัะด้มีทำรัพัย์สั่นของพัลัเร่อน วัาง
เพัลั่ง แลัะทำำาลัายทำรัพัย์สั่นของพัลัเร่อน รวัมีทำั�งอาหาร ยารักษาโรค แลัะเสับ่ยงอย�างอ่�นสัำาหรับผู้้้
พัลัดั้ถิ่่�นในประเทำศ10

4  ฟอร์ตี่�ฟายไรตี ์สััมีภาษณ ์C.A., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 21 ตีุลัาคมี 2564

5  อ้้างแล้้ว

6  อ้้างแล้้ว

7  ฟอร์ตี่�ฟายไรตี ์สััมีภาษณ ์B.F., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 12 สั่งหาคมี 2564

8  อ้้างแล้้ว

9  ฟอร์ตี่�ฟายไรตี ์สััมีภาษณ ์B.B., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 18 ตีุลัาคมี 2564

10  ฟอร์ตี่�ฟายไรตี ์สัมัีภาษณ ์A.H., รัฐคะเรนน ่เมี่ยนมีา, 22 มี่ถิุ่นายน 2564; A.I., รัฐคะเรนน ่เมี่ยนมีา, 22 มี่ถิุ่นายน 2564; 
B.E., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 5 กรกฎาคมี 2564; B.I., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 20 กรกฎาคมี 2564; A.E., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 
20 กรกฎาคมี 2564; B.D., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 27 กรกฎาคมี 2564; B.B., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 10 ส่ังหาคมี 2564; 
B.F., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 12 สั่งหาคมี; B.J., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 25 สั่งหาคมี 2564; B.C., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 26 
สั่งหาคมี 2564
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ยกตีัวัอย�างเช่�น เมี่�อวัันทำ่� 9 มี่ถิุ่นายน ทำหารกองทำัพัเมี่ยนมีาได้้ทำำาลัายแลัะเผู้ายุ้งฉางเก็บข้าวัใน
โรงเร่ยนทำ่�บ้านลัอยย่นตีองแช่ เมี่องโมีบเย บร่เวัณพัรมีแด้นรัฐคะเรนน่-ฉาน11 ผู้้้ทำำางานด้้าน
มีนษุยธ์รรมีแลัะช่าวับา้นคนหน่�งยงับอกกบัฟอร์ตี่�ฟายไรตีว์ั�า ผู้้ท้ำำางานด้า้นมีนษุยธ์รรมีอย้�ระหวั�าง
จดั้สัรรขา้วัทำ่�เกบ็ไวัเ้หลั�าน่�ใหก้บัทำ่�พักัพัง่ช่ั�วัคราวัทำ่�อย้�ใกลัก้นั ซึ่่�งมีพ่ัลัเร่อนทำ่�พัลัดั้ถิ่่�นอาศยัอย้�ประมีาณ 
3,000 คน12 ในเหตีกุารณเ์ด้ย่วักนั ยงัมีร่ายงานวั�าทำหารได้ว้ัางเพัลัง่รถิ่พัยาบาลัแลัะรถิ่สั�วันบคุคลัทำ่�เปน็
ของผู้้้ทำำางานด้้านมีนษุยธ์รรมี13 ช่าวับา้นอาย ุ35 ปทีำ่�บา้นลัอยยน่ตีองแช่บอกกบัฟอร์ตี่�ฟายไรตีว์ั�า: 

ตีอนทำ่�ช่าวับ้านรวัมีทำั�งตีัวัผู้มีหลับหน่จากหมี้�บ้านเพั่�อควัามีปลัอด้ภัย เหลั่อแตี�ทำหารทำ่�ยัง
เหลั่ออย้�ในหมี้�บ้าน [ทำหารกองทำัพัเมี่ยนมีา] ได้้ขนกระสัอบข้าวัทำั�งหมีด้ออกไปจากอาคารใน
โรงเร่ยน แลัะเอามีากองเผู้าทำ่�ด้้านหน้าโรงเร่ยน โด้ยกลั�าวัหาวั�าช่าวับ้านฝั่กใฝ่่สันับสันุนกอง
กำาลััง PDFs เราเห็นวั�า [ทำหารพัวักนั�น] ทำำาอะไรด้้วัยตีาตีัวัเองจากบนภ้เขา เพัราะระยะห�างไมี�
ได้ไ้กลักันขนาด้นั�น14 

คำาบอกเลั�าทำ่�ฟอร์ตี่�ฟายไรตีไ์ด้้รับโด้ยตีรงสัอด้คลั้องกับข้อมี้ลัตีามีรายงานทำ่�สัำานักงานข้าหลัวังใหญิ�
ด้้านสั่ทำธ์่มีนุษยช่นแห�งสัหประช่าช่าตี ่ (OHCHR) นำาเสันอตี�อคณะมีนตีร่สั่ทำธ์่มีนุษยช่นแห�ง
สัหประช่าช่าตี ่เมี่�อวัันทำ่� 16 กันยายน 2564 OHCHR รายงานวั�า ในรัฐคะเรนน ่กองทำัพัเมี่ยนมีาได้้ 
“จำากดั้การเข้าถิ่่งด้้านมีนุษยธ์รรมี” แลัะ “เข้าไปครอบครอง ทำำาลัาย เผู้า แลัะปลั้นสัะด้มีทำรัพัย์สั่นของ
พัลัเร่อน รวัมีทำั�งโรงเร่ยนแลัะศาสันสัถิ่าน”15  

การ่ปิืดกั�นแล้ะการ่จำากดัความชว่ยเหล้อืที่่�ดา่นต์ร่วจ
ข้องที่หาร่
ผู้้้ทำำางานด้้านมีนุษยธ์รรมีในประเทำศแลัะระหวั�างประเทำศในหลัายเมี่องในรัฐคะเรนน ่ รวัมีทำั�งเมี่อง 

เด้มีอโสั�, ลัอยก�อ, พัร้โซึ่ แลัะผู้าซึ่อง บอกกับฟอร์ตี่�ฟายไรตี์วั�า ทำหารมีักเร่ยกให้รถิ่หยุด้ทำ่�ด้�านตีรวัจ 
แลัะย่ด้เสับ่ยงทำ่�จะสั�งให้กับผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นในประเทำศ16 ยกตีัวัอย�างเช่�น ในเด้่อนกรกฎาคมี ผู้้้ทำำางานด้้าน
มีนุษยธ์รรมีบอกกับฟอร์ตี่�ฟายไรตี์วั�า: 

11  ฟอร์ตี่�ฟายไรตี ์สััมีภาษณ ์B.E., 5 กรกฎาคมี 2564; B.C., 26 สั่งหาคมี 2564

12  อ้้างแล้้ว

13  อ้้างแล้้ว

14  ฟอร์ตี่�ฟายไรตี ์สััมีภาษณ ์B.C., 26 สั่งหาคมี 2564

15  สัำานักงานข้าหลัวังใหญิ�ด้้านสั่ทำธ์่มีนุษยช่นแห�งสัหประช่าช่าตี,่ รายงานสถานการณ์์ขอ้งสำานักงานข้าหล้วงใหญ่่ด้้านสิทธิิ
มนษุยชนแหง่สหประชาชาติว่ิาด้ว้ยสถานการณ์ด์้า้นสทิธิมินษุยชนในเมยีนมา, A/HRC/48/67, คณะมีนตีร่สัท่ำธ์ม่ีนษุยช่น, 
สัมัียประชุ่มีท่ำ� 48, 13 กันยายน – 1 ตีุลัาคมี 2564, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/A_HRC_48_67�pdf.

16  ฟอร์ต่ี�ฟายไรตี ์สััมีภาษณ ์B.D., 7 กรกฎาคมี 2564; A.C., รัฐคะเรนน ่เมี่ยนมีา, 9 กรกฎาคมี 2564; A.D., ประเทำศไทำย, 16 
กรกฎาคมี 2564; B.F., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 12 สั่งหาคมี 2564; B.J., รัฐคะเรนน ่เมี่ยนมีา, 25 สั่งหาคมี 2564; B.C., รัฐ
คะเรนน ่เม่ียนมีา, 26 ส่ังหาคมี 2564; J., รัฐคะเรนน่ เม่ียนมีา, 6 กันยายน 2564; A.K., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 6 กันยายน 
2564; A.F., รัฐคะเรนน ่ เมี่ยนมีา, 15 กันยายน 2564; A.C., รัฐคะเรนน ่ เมี่ยนมีา, 18 ตีุลัาคมี 2564; B.B., รัฐ 
คะเรนน่ เมี่ยนมีา, 18 ตีุลัาคมี 2564; A.D., ประเทำศไทำย, 18 ตีุลัาคมี 2564; C.A., รัฐคะเรนน ่เมี่ยนมีา, 21 ตีุลัาคมี 2564

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_48_67.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_48_67.pdf
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มี่การสักดั้ขบวันรถิ่บรรทำุกทำ่�เด้่นทำางมีาจากตีองจ ่ [ในรัฐฉาน] ทำ่�กำาลัังไปยังเมี่องโมีบเย แลัะ
ลัอยก�อ [ในรัฐคะเรนน]่ . . . กรณ่ทำ่�ช่ัด้เจนมีาก [ของการปิด้กั�นควัามีช่�วัยเหลั่อ] ค่อเหตีุการณ์ทำ่�
เกด่้ข่�นกับเสับ่ยงจากโครงการอาหารโลักแห�งสัหประช่าช่าตี ่ [WFP] ตีอนทำ่�เร่�มีเกด่้การโจมีตี่
ในรัฐคะยา WFP ยังมี่เสับ่ยงอย้�เป็นจำานวันมีาก ผู้มีคด่้วั�าน�าจะเป็นข้าวัหลัายพัันตีันทำ่�โด้น
ขวัางไมี�ได้รั้บอนุญิาตีให้เข้าไปสั�งในพั่�นทำ่�17 

ผู้้้ทำำางานในหน�วัยงานด้้านมีนุษยธ์รรมีในพั่�นทำ่�ในรัฐคะเรนน ่ ซึ่่�งประสัานงานควัามีช่�วัยเหลั่อด้้าน
มีนุษยธ์รรมีกับกลัุ�มีในชุ่มีช่นตี�าง ๆ บอกวั�า จดุ้ตีรวัจแลัะด้�านสักดั้ของทำหารกลัายเป็นอุปสัรรคมีาก
ข่�นตี�อการขนสั�งควัามีช่�วัยเหลั่อฉุกเฉ่น18 เมี่�อฟอร์ตี่�ฟายไรตีถ์ิ่ามีวั�า เป็นควัามีจงใจของกองทำัพั 

เมี่ยนมีาทำ่�จะสักดั้กั�นการสั�งควัามีช่�วัยเหลั่อไปยังพัลัเร่อนหร่อไมี� ผู้้้ทำำางานด้้านมีนุษยธ์รรมีคนหน่�ง
บอกวั�า “มีันไมี�อาจเป็นอย�างอ่�นไปได้้เลัย”19

ฟอร์ตี่�ฟายไรตีย์งัมี่บันทำก่ขอ้มี้ลัเหตีกุารณ์หน่�งในเด้อ่นพัฤษภาคมี 2564 เมี่�อทำหารได้ร้ะด้มียง่กระสันุ
ใสั�รถิ่บรรทำกุควัามีช่�วัยเหลัอ่ทำ่�ไมี�ได้ต้ีด่้ตีราสัญัิลักัษณ ์ ซึ่่�งกำาลัังขน “อาหารแลัะข้าวัของเคร่�องใช่้ทำ่�
จำาเป็นสัำาหรับผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นในประเทำศ” อาสัาสัมีคัรผู้้้ทำำางานด้า้นมีนุษยธ์รรมี อาย ุ 33 ปีในรัฐคะเรนน่ 
บอกกบัฟอร์ตี่�ฟายไรตี์วั�า:  

ในตีอนนั�นมี่การตีร่งกำาลัังทำหารอย้�ทำั�วับร่เวัณ พัวักเขาย่งกระสัุนใสั�ทำุกคนทำ่�ตี้องสังสััย ทำหาร
ตีรวัจทำุกคนแลัะทำุกอย�าง รถิ่ของเราถิ่้กย่งด้้วัยปืนสัองครั�ง เราไมี�สัามีารถิ่เข้าไปในลัอยก�อได้้ 
... ระหวั�างทำ่�ผู้�านเมี่องเด้มีอโสั� เราเจอกับทำหาร เราเลัยตี้องเลั่�ยวัรถิ่กลัับแลัะขับหนไ่ป พัวักเขา
ย่งรถิ่เรา รถิ่เราไมี�เป็นอะไร แตี�คนขับรถิ่มีอเตีอร์ไซึ่ค์ทำ่�ขับตีามีมีาด้้านหลัังรถิ่เราถิ่้กย่งทำ่�ขา20 

แอนด้ร้วั เคร์่กวัด้้ รักษาการผู้้้ประสัานงานสัหประช่าช่าตี่แลัะเจ้าหน้าทำ่�ด้้านมีนุษยธ์รรมีระด้ับสั้งใน
เมี่ยนมีา เผู้ยวั�ารับร้้บทำบาทำของกองทำัพัเมี่ยนมีาทำ่�ทำำาให้เกด่้วั่กฤตีด้้านมีนุษยธ์รรมี แลัะได้ก้ลั�าวั
เตี่อนในการแถิ่ลังข�าวัเมี่�อวัันทำ่� 1 ตีุลัาคมี 2564 ถิ่่ง “ปัญิหาทำ้าทำายทำ่�สัำาคญัิด้้านการด้ำาเน่นงาน” ตี�อ
ควัามีช่�วัยเหลั่อด้้านมีนุษยธ์รรมีทำั�วัประเทำศ รวัมีทำั�ง “การตีั�งด้�านสักดั้” แลัะเสัร่มีวั�า “ผู้มีคด่้วั�าเป็น
หน้าทำ่�ทำ่�จะตี้องใช่โ้อกาสัน่�เร่ยกร้องค้�กรณใ่หใ้ช่้อ่ทำธ์่พัลัของตีนเอง เพั่�ออำานวัยควัามีสัะด้วักให้ผู้้้
ทำำางานด้้านมีนุษยธ์รรมีแลัะควัามีช่�วัยเหลั่อด้้านมีนุษยธ์รรมีสัามีารถิ่เข้าถิ่่งทำ่�หมีายได้้อย�าง
ปลัอด้ภัยแลัะไมี�มี่อุปสัรรค”21 

17  อ้้างแล้้ว

18  ฟอร์ต่ี�ฟายไรตี ์สััมีภาษณ ์B.F., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 12 สั่งหาคมี 2564

19  ฟอร์ต่ี�ฟายไรตี ์สััมีภาษณ ์A.D., ประเทำศไทำย, 16 กรกฎาคมี 2564

20  ฟอร์ตี่�ฟายไรตี ์สััมีภาษณ ์B.J., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 25 สั่งหาคมี 2564

21  รักษาการผู้้้ประสัานงานสัหประช่าช่าตีใ่นเมี่ยนมีา, Andrew Kirkwood, “ร�างคำาปราศรัยของแอนด้ร้วั เค่ร์กวั้ด้ ผู้้้
ประสัานงานสัหประช่าช่าตี ่ แลัะผู้้้ประสัานงานด้้านมีนุษยธ์รรมี ในการแถิ่ลังข�าวั” 1 ตีุลัาคมี 2564, https://
myanmar.un.org/en/149802-draft-transcript-briefing-andrew-kirkwood-united-nations-resident-
coordinator-ai-and. 

https://myanmar.un.org/en/149802-draft-transcript-briefing-andrew-kirkwood-united-nations-resident-coordinator-ai-and
https://myanmar.un.org/en/149802-draft-transcript-briefing-andrew-kirkwood-united-nations-resident-coordinator-ai-and
https://myanmar.un.org/en/149802-draft-transcript-briefing-andrew-kirkwood-united-nations-resident-coordinator-ai-and
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OCHA ยงัยน่ยนัวั�าจนถิ่ง่วันัทำ่� 1 ตีลุัาคมี 2564 ควัามีช่�วัยเหลัอ่ด้า้นมีนษุยธ์รรมีแลัะบร่การด้า้นควัามี
คุม้ีครองในประเทำศยงัอย้�ใน “สัภาพัทำ่�ถิ่ก้จำากดั้อย�างย่�ง” รวัมีทำั�งในรัฐคะเรนนซ่ึ่่�ง “การเขา้ถิ่ง่ควัามี
ปลัอด้ภยัแลัะขอ้จำากดั้ด้า้นการด้ำาเนน่งานอ่�น ๆ” กำาลังัสั�งผู้ลักระทำบตี�อการสั�งมีอบควัามีช่�วัยเหลัอ่22

ในรายงานทำ่�เสันอตี�อทำ่�ประชุ่มีสัมีัช่ช่าใหญิ�แห�งสัหประช่าช่าตีใ่นเด้่อนกันยายน 2564 ทำอมี แอนด้ร้วั 
ผู้้้รายงานพั่เศษแห�งสัหประช่าช่าตี่วั�าด้้วัยสัถิ่านการณ์ด้้านสั่ทำธ์่มีนุษยช่นในเมี่ยนมีา ยังสัรุปตี�อไป
วั�า ในรัฐคะเรนน่แลัะรัฐช่่น “รัฐบาลัทำหารตี้องโด้นประณามีโด้ยตีรง ในแง�ทำ่�เป็นสัาเหตีใุห้เกด่้การ
ขาด้แคลันการเข้าถิ่่งด้้านมีนุษยธ์รรมีสัำาหรับผู้้้พัลัดั้ถิ่่�น โด้ยทำหารของรัฐบาลัได้้จงใจปิด้กั�นถิ่นน 
แลัะบังคับให้ขบวันรถิ่ทำ่�ขนควัามีช่�วัยเหลั่อตี้องเด้่นทำางกลัับ ในบรรด้าน่�รวัมีถิ่่งการสั�งมีอบข้าวั
หลัายตีันในรัฐคะยา [คะเรนน]่ ด้้วัย”23  

ข้ั�นต์อนการ่อนมุตั์กิาร่จดัสง่ความชว่ยเหล้อืที่่�ล้า่ชา้
หร่อืโดนปืฏิเิสธ์
ในเด้อ่นมีถ่ิ่นุายน ผู้้ท้ำำางานด้า้นมีนษุยธ์รรมีเผู้ยวั�า ควัามีช่�วัยเหลัอ่ด้า้นมีนษุยธ์รรมีสัำาหรับพัลัเร่อนใน
รัฐคะเรนน ่รวัมีทำั�งขา้วัท่ำ�มีาจากองคก์รระหวั�างประเทำศอย�างโครงการอาหารโลักแห�งสัหประช่าช่าตี ่แลัะ
ขา้หลัวังใหญิ�เพั่�อผู้้ล้ั่�ภยัแห�งสัหประช่าช่าตี ่ (UNHCR) มีอ่ย้�จำากดั้อย�างมีาก สั�วันหน่�งเปน็เพัราะปัญิหา
การขออนญุิาตีอย�างเปน็ทำางการจากรัฐบาลัทำหารเพั่�อด้ำาเนน่การโครงการด้า้นมีนษุยธ์รรมีเหลั�าน่�24 ยก
ตีวััอย�างเช่�น ใน รายงานสถานการณ์ ์WFP ระบวุั�า ในขณะทำ่�ควัามีตีอ้งการด้า้นมีนษุยธ์รรมียงัคงเพั่�มีข่�น
อย�างตี�อเน่�อง “การเขา้ถิ่ง่พัลัเร่อนทำ่�ได้รั้บผู้ลักระทำบจากควัามีขดั้แยง้ยงัคงเปน็ไปได้อ้ย�างยากลัำาบาก
อย�างย่�งเน่�องมีาจากสัถิ่านการณค์วัามีไมี�ปลัอด้ภยั แลัะกระบวันการขออนญุิาตีท่ำ�ใช่เ้วัลัายาวันาน”25 
เอกสัารภายในขององคก์รควัามีช่�วัยเหลัอ่ระหวั�างประเทำศทำ่�ฟอร์ตี่�ฟายไรตีไ์ด้ศ้ก่ษา ยงัอธ์บ่ายถิ่ง่ควัามี
ลั�าช่า้โด้ยพัลัการอนัเน่�องมีาจากการขออนญุิาตีในการเด้น่ทำางจนถิ่ง่กลัางเด้อ่นตีลุัาคมี26

ผู้้้อำานวัยการหน�วัยงานด้้านมีนุษยธ์รรมีในพั่�นทำ่�บอกกับฟอร์ตี่�ฟายไรตี์เมี่�อวัันทำ่� 21 ตีุลัาคมีวั�า 

22  สัำานักงานเพั่�อการประสัานงานด้้านมีนุษยธ์รรมีแห�งสัหประช่าช่าตี,่ Myanmar Humanitarian Update No. 11, 1 
ตีุลัาคมี 2564, https://reliefweb�int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-11-1-
october-2564

23  ผู้้้รายงานพั่เศษแห�งสัหประช่าช่าตี่วั�าด้้วัยสัถิ่านการณ์ด้้านสั่ทำธ์่มีนุษยช่นในเมี่ยนมีา, Tom Andrews, สถานการณ์์ด้้าน
สิทธิมินุษยชนในเมียนมา, ทำ่�ประชุ่มีสัมีัช่ช่าใหญิ�แห�งสัหประช่าช่าตี ่สัมีัยประชุ่มีทำ่� 76, A/76/314, 2 กันยายน 2564, 
https://undocs�org/A/76/314

24  ฟอร์ตี่�ฟายไรตี ์สััมีภาษณ ์A.D., ประเทำศไทำย, 16 กรกฎาคมี 2564; B.F., รัฐคะเรนน ่เมี่ยนมีา, 12 สั่งหาคมี 2564; B.C., 
รัฐคะเรนน่ เม่ียนมีา, 26 สั่งหาคมี 2564; C.A., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 21 ตีุลัาคมี 2564

25  WFP Myanmar, “Situation Report #4,” สัง่หาคมี–กนัยายน 2564, https://api�godocs�wfp�org/api/
d o c u m e n t s / 6 6 f 1 c f b 3 c 8 b 7 4 8 9 f b 7 2 5 7 a d 8 d 9 1 4 6 b b 6 / d o w n l o a d / ? _
ga=2�72331099�974480423�1635230391-596732011�1635230391

26  [มี่การตีัด้ช่่�อองค์กรออก], เอกสัารภายในทำ่�ฟอร์ตี่�ฟายไรตีไ์ด้้รับมีา, 15 ตีุลัาคมี 2564, อย้�ในฐานข้อมี้ลัของฟอร์ตี่�ฟายไรตี์

https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-11-1-october-2564
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-11-1-october-2564
https://undocs.org/A/76/314
https://api.godocs.wfp.org/api/documents/66f1cfb3c8b7489fb7257ad8d9146bb6/download/?_ga=2.72331099.974480423.1635230391-596732011.1635230391
https://api.godocs.wfp.org/api/documents/66f1cfb3c8b7489fb7257ad8d9146bb6/download/?_ga=2.72331099.974480423.1635230391-596732011.1635230391
https://api.godocs.wfp.org/api/documents/66f1cfb3c8b7489fb7257ad8d9146bb6/download/?_ga=2.72331099.974480423.1635230391-596732011.1635230391
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หน�วัยงานของเขาได้้พัยายามีขออนุญิาตีจากรัฐบาลัทำหารตีั�งแตี�เด้่อนพัฤษภาคมี 2564 เพั่�อสั�งมีอบ
ควัามีช่�วัยเหลั่อให้กับผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นในประเทำศในรัฐคะเรนน ่ รวัมีทำั�งการสั�งเสับ่ยงให้กับเด้ก็ แตี�จนถิ่่ง
ขณะทำ่�เข่ยนรายงานน่� รัฐบาลัทำหารยังคงไมี�อนุมีัตีค่ำาขอของหน�วัยงานด้ังกลั�าวั27 ผู้้้อำานวัยการ 
บอกกับฟอร์ตี่�ฟายไรตี์วั�า ทำางเลั่อกเด้่ยวัทำ่�เหลั่ออย้�สัำาหรับองคก์รเขา ค่อการหาทำางเลั่อกอ่�น ๆ ทำ่�จะ
เข้าถิ่่งผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นในประเทำศ โด้ยตี้องเสั่�ยงจะถิ่้กทำหารของรัฐบาลัจับกุมีแลัะย่ด้เสับ่ยง28 

27  ฟอร์ต่ี�ฟายไรตี ์สััมีภาษณ ์C.A., 21 รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, ตุีลัาคมี 2564

28  อ้้างแล้้ว

ภาพซา้ยบน: ซากร่ถยนต์ท์ี่่�ถกูเผาอยู่ร่มิถนนในบา้นล้อยยนิต์อง
แช บร่เิวณพร่มแดนร่ฐัคะเร่นน-่ฉาน หลั้งที่หาร่กองทัี่พเม่ยนมา
ไดจ้ดุไฟเผาเมื�อวนัที่่� 9 มถินุายน 2564 ร่ถยนต์ใ์นภาพเป็ืนร่ถ
สว่นต์วัข้องเจา้หน้าที่่�ผูท้ี่ำางานด้านมนษุยธ์ร่ร่มในพื�นท่ี่� 
ภาพดา้นล้า่ง: ซากร่ถพยาบาล้ที่่�ถกูเผาร่มิถนนในบา้นล้อย
ยนิต์องแช เมอืงเปืโกน บร่เิวณพร่มแดนร่ฐัคะเร่นน่-ฉาน ม่
ร่ายงานว่าที่หาร่กองทัี่พเมย่นมาไดจ้ดุไฟเผาร่ถพยาบาล้เมื�อวนัท่ี่� 
9 มิถนุายน 2564 ©MT, มถินุายน 2564

ภาพบนข้วา: ข้า้วสาร่ท่ี่�วางแผนจดัส่งใหผู้้พล้ดัถิ�นโดนเที่
กร่ะจดักร่ะจายอยูบ่นพื�นโร่งเร่่ยนท่ี่�บา้นล้อยยินต์องแช แล้ะถูก
ที่หาร่กองที่พัเม่ยนมาจดุไฟเผาเมื�อวนัที่่� 9 มถินุายน 2564 
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II. ผล้กร่ะที่บข้องการ่จำากดัความชว่ยเหล้อืต์อ่
ปืร่ะชากร่ผูพ้ล้ดัถิ�นฐานในร่ฐัคะเร่นน่
 การจำากดั้ควัามีช่�วัยเหลั่อด้้านมีนุษยธ์รรมีในรัฐคะเรนน่ของทำหาร สั�งผู้ลัให้เกด่้การปิด้กั�นทำ่�หลั่ก
เลั่�ยงได้ต้ี�อการเข้าถิ่่งอาหารทำ่�เพั่ยงพัอ การด้้แลัสัุขภาพั ทำ่�อย้�อาศัย ข้าวัของทำ่�จำาเป็น นำ�าแลัะสัุข
อนามีัยสัำาหรับผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นในประเทำศ การไมี�สัามีารถิ่เข้าถิ่่งควัามีช่�วัยเหลั่อแลัะควัามีสันับสันุนขั�นพั่�น
ฐานแลัะจำาเป็นกับช่่วั่ตี ไมี�เพั่ยงสั�งผู้ลัให้เกด่้ควัามีเสั่�ยงด้้านการคุม้ีครองมีากข่�นตี�อผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นใน
ประเทำศ แตี�ยังทำำาให้เกด่้ควัามีกังวัลัตี�อควัามีมีั�นคงในระด้ับภ้มี่ภาค เน่�องจากชุ่มีช่นถิ่้กบังคับให้ตี้อง
หน่ออกจากบ้านเร่อนของตีน เพั่�อหลับหน่เหตีุลัะเมี่ด้สั่ทำธ์่มีนุษยช่นแลัะวั่กฤตีด้้านมีนุษยธ์รรมีทำ่�
ร้ายแรงข่�น หน�วัยงานสัหประช่าช่าตีค่าด้การณ์วั�ามี่พัลัเร่อนอย�างน้อย 15,000 คนทำ่�หลับหนไ่ป
ประเทำศเพั่�อนบ้านนับแตี�วัันทำ่� 1 กุมีภาพัันธ์ ์256429

       จากเอกสัารภายในขององคก์รช่�วัยเหลั่อระหวั�างประเทำศทำ่�ฟอร์ตี่�ฟายไรตีไ์ด้รั้บมีา จนถิ่่งกลัางเด้่อน
ตีุลัาคมี 2564 พัลัเร่อนในรัฐคะเรนน่ตี้องเผู้ช่่ญิกับควัามีไมี�มีั�นคงด้้านอาหารมีากข่�น ขาด้การเข้าถิ่่ง
บร่การขั�นพั่�นฐาน รวัมีทำั�งบร่การด้้านสัุขภาพั นำ�า สัุขอนามีัย แลัะควัามีสัะอาด้ เน่�องจากข้อจำากดั้ใน
การสั�งควัามีช่�วัยเหลั่อไปยังชุ่มีช่นเป้าหมีาย ทำั�งทำ่�ควัามีจร่งเป็นข้อขำากดั้ทำ่�สัามีารถิ่หลั่กเลั่�ยงได้้30  
ผู้้้พัลััด้ถิ่่�นในประเทำศแลัะผู้้้ทำำางานด้้านมีนุษยธ์รรมีซึ่่�งฟอร์ตี่�ฟายไรตี์ได้้สััมีภาษณ์ตี�างย่นยันถิ่่ง
ปัญิหาตีด่้ขัด้ในการสั�งควัามีช่�วัยเหลั่อน่�วั�าไมี�จำาเป็นตี้องเกด่้ข่�นเลัย31 ยกตีัวัอย�างเช่�น ในวัันทำ่� 18 
ตีุลัาคมี 2564 ผู้้้อำานวัยการหน�วัยงานด้้านมีนุษยธ์รรมีในพั่�นทำ่�บอกกับฟอร์ตี่�ฟายไรตี์วั�า:  

ยงัคงมีฝ่่นตีกอย�างหนกัในบร่เวัณปา่ในรัฐคะยา พั่�นทำ่�ทำั�งเปยีกแลัะเยน็ เปน็สัภาพัทำ่�ไมี�ด้เ่ลัย ทำำาให้
ผู้้พ้ัลัดั้ถิ่่�นในประเทำศจำานวันมีากตีอ้งเจบ็ปว่ัย ในตีอนน่�เราจง่ตีอ้งการยามีากกวั�าอาหาร ผู้้พ้ัลัดั้
ถิ่่�นในประเทำศมีอ่าหารเพัย่งพัอไปจนถิ่ง่สัองสัปัด้าห ์ แตี�ตีอนน่�พัวักเขาไมี�มีย่าแลัะเวัช่ภณัฑ์ ์ แลัะ
แทำบไมี�มีเ่จา้หนา้ทำ่�ด้า้นสัาธ์ารณสัขุในพั่�นทำ่�เลัย32

ช่ายช่าวัคะเรนน ่อาย ุ39 ปจีากบ้านคะยัน ทำะยาร์ เมีอ่งลัอยก�อ ซึ่่�งถิ่ก้บังคบัใหต้ีอ้งหลับหนจ่ากบ้าน
เร่อนเมี่�อเด้อ่นพัฤษภาคมี 2564 แลัะปัจจุบันพักัอาศยัอย้�ในป่าพัร้อมีกบัผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นในประเทำศประมีาณ 
1,000 คน บอกกบัฟอร์ตี่�ฟายไรตี์วั�า: 

29  UNHCR, “Myanmar Emergency Overview Map,” 1 พัฤศจ่กายน 2564, https://data2�unhcr�org/en/
documents/details/89436

30  [มี่การตีัด้ช่่�อองค์กรออก], เอกสัารภายในทำ่�ฟอร์ตี่�ฟายไรตีไ์ด้้รับมีา, 15 ตีุลัาคมี 2564, อย้�ในฐานข้อมี้ลัของฟอร์ตี่�ฟายไรตี์ 

31  ฟอร์ตี่�ฟายไรตี ์สััมีภาษณ ์A.H., รัฐคะเรนน ่เมี่ยนมีา, 22 มี่ถิุ่นายน 2564; A.I., รัฐคะเรนน ่เมี่ยนมีา, 22 มี่ถิุ่นายน 2564; 
A.C., รัฐคะเรนน ่เมี่ยนมีา, 9 กรกฎาคมี 2564; B.E., รัฐคะเรนน ่เมี่ยนมีา, 5 กรกฎาคมี 2564; A.D., ประเทำศไทำย, 16 
กรกฎาคมี 2564; A.E., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 20 กรกฎาคมี  2564; B.I., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 21 กรกฎาคมี 2564; 
A.G., รัฐคะเรนน่ เมี่ยนมีา, 20 กรกฎาคมี 2564; B.B., รัฐคะเรนน ่เมี่ยนมีา, 10 สั่งหาคมี 2564; A.C., รัฐคะเรนน ่เมี่ย
นมีา, 18 ตีุลัาคมี 2564

32  ฟอร์ตี่�ฟายไรตี ์สััมีภาษณ ์A.C., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 18 ตีุลัาคมี 2564

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/89436
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/89436
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ตีั�งแตี�มีาถิ่่งทำ่�น่� [ทำ่�พัักพั่งช่ั�วัคราวั] พัวักเราไมี�มี่นำ�าด้่�มีมีากพัอ แมี้จะมี่ทำ่�ซึ่�อนตีัวั แตี�เราไมี�มี่นำ�า มี่
คนบร่จาคให้อย้�บ้าง แตี�เรามี่เพั่ยงอาหารทำ่�พัอสัำาหรับหน่�งหร่อสัองสััปด้าห ์ เราร้้สั่กไมี�มีั�นคง
อย�างมีาก หวัาด้กลััวั แลัะเราไมี�ร้้วั�าจะถิ่้กโจมีตี่อ่กครั�งเมี่�อไร เราจ่งคด่้วั�าคงตี้องหาทำางสัะสัมี
เสับ่ยงอาหารเผู้่�อไวั้สัำาหรับอนาคตีทำ่�ไมี�แน�นอน  [เราจะ] เก็บอาหารให้มีากพัอสัำาหรับบร่โภค
เป็นเวัลัาสัามีเด้่อน33 

คร้ช่าวัคะเรนนซ่ึ่่�งเปน็แมี�ลัก้สัองคนหน่�งหลับหนม่ีาจากลัอยก�อในรัฐคะเรนน ่เธ์ออธ์บ่ายถิ่ง่สัถิ่านการณ์
ทำ่�คลัา้ยคลัง่กนัในทำ่�พักัพัง่ช่ั�วัคราวัอก่แห�งหน่�งทำางตีอนใตีข้องรัฐฉาน ซึ่่�งเธ์อกบัลัก้สัาวัสัองคนอายเุกา้
ขวับแลัะ 19 ป ี พักัอาศยัอย้�รวัมีกบัช่าวับา้นจากหมี้�บา้นเด้ย่วักนัอก่ประมีาณ 300 คน34 เธ์อบอกกบั 
ฟอร์ตี่�ฟายไรตีว์ั�า: 

เราไปเอานำ�ามีาจากภเ้ขา แลัะตีอ้งแบ�งกนักน่แลัะใช่อ้ย�างประหยดั้ ถิ่้าตีอ้งได้เ้คลั่�อนย้ายอก่ครั�ง 
[เพัราะการรุกคบ่เข้ามีาของทำหาร] เรากค็งเจอกบัปัญิหาเด้ม่ีอก่ มีช่่าวับ้านบางคนเร่�มีป่วัย แลัะ
เรามี่พัยาบาลัอย้�แค�สัองคน [ในบรรด้าพัวักเรา] พัวักเรารวับรวัมีเง่นกนัเพั่�อซึ่่�อข้าวัของทำ่�
จำาเป็นสัำาหรับในค�าย แตี�ถิ่้ายด่้เย่�อตี�อไปสัถิ่านการณค์งไมี�ด้แ่น� ... [ลัก้สัาวั] ของฉนักลััวัทำกุครั�งทำ่�
ได้ย้่นเสัย่งปืน เธ์อมีอ่าการประสัาทำหลัอนแลัะวันเวัย่นเห็นภาพัเหตีกุารณเ์ด้ม่ี ๆ ทำ่�เคยเกด่้ข่�น35 

ทำอมี แอนด้ร้วั ผู้้้รายงานพั่เศษแห�งสัหประช่าช่าตีไ่ด้้เสันอรายงานเมี่�อเร็วั ๆ น่�ในทำ่�ประชุ่มีสัมีัช่ช่า
ใหญิ�แห�งสัหประช่าช่าตี ่ เป็นเอกสัารทำ่�สัาธ์ยายถิ่่งควัามีตี้องการด้้านมีนุษยธ์รรมีทำ่�เพั่�มีข่�น ไมี�ใช่�แค�
เฉพัาะในรัฐคะเรนน ่แตี�รวัมีถิ่่งในทำ่�อ่�น ๆ ของประเทำศอย�างรัฐช่่น คะฉ่�น แลัะภาคสัะกาย   

ชุ่มีช่นทำ่�รองรับแลัะช่�วัยเหลั่อผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นในประเทำศเองก็มี่อาหารแลัะเวัช่ภณัฑ์์อย้�น้อย หน�วัย
งานด้้านมีนุษยธ์รรมีในพั่�นทำ่�ไมี�สัามีารถิ่เลั่�ยงด้้ผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นในประเทำศทำ่�มี่อย้� รวัมีทำั�งหาเสับ่ยง
มีาสันับสันุนชุ่มีช่นทำ่�รองรับไปพัร้อมี ๆ กันได้ ้ ครอบครัวัในพั่�นทำ่�เหลั�าน่�ยังตี้องประสับกับ
ปัญิหาการสั้้รบ แลัะกังวัลัอย�างย่�งวั�าพัวักเขาจะไมี�สัามีารถิ่ปลั้กพั่ช่ผู้ลัได้ต้ีามีเวัลัา แลัะจะย่�ง
เกด่้ปัญิหาการขาด้แคลันอาหารเพั่�มีเตี่มี36 

UNHCR ยังได้ก้ลั�าวัเตี่อนในรายงานสัถิ่านการณ์ทำ่�เผู้ยแพัร�เมี่�อวัันทำ่� 4 ตีุลัาคมี 2564 วั�า การระบาด้
ของโรคโควัด่้-19 ย่�งทำำาให้สัถิ่านการณ์ด้้านมีนุษยธ์รรมีในเมี่ยนมีาเลัวัร้ายลัง “ในขณะทำ่�ผู้้้ตีด่้เช่่�อยัง
คงเพั่�มีข่�นในทำ่�พัักพั่งช่ั�วัคราวับางแห�ง ผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นในประเทำศจ่งตี้องการอุปกรณ์เพั่�อป้องกันตีนเอง 

33  ฟอร์ตี่�ฟายไรตี ์สััมีภาษณ ์A.H., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 22 มี่ถิุ่นายน 2564

34  ฟอร์ต่ี�ฟายไรตี ์สััมีภาษณ ์A.I., รัฐคะเรนน ่เม่ียนมีา, 22 มี่ถิุ่นายน 2564

35  อ้้างแล้้ว

36  ผู้้้รายงานพั่เศษแห�งสัหประช่าช่าตี่วั�าด้้วัยสัถิ่านการณ์ด้้านสั่ทำธ์่มีนุษยช่นในเมี่ยนมีา, Tom Andrews, สถานการณ์์ด้้าน
สิทธิมินุษยชนในเมียนมา, ทำ่�ประชุ่มีสัมีัช่ช่าใหญิ�แห�งสัหประช่าช่าตี ่สัมีัยประชุ่มีทำ่� 76, A/76/314, 2 กันยายน 2564, 
https://undocs�org/A/76/314 

https://undocs.org/A/76/314
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แตี�มีาตีรการจำากดั้เก่�ยวักับสัถิ่านการณโ์รคโควัด่้-19 ยังคงจำากดั้การเข้าถิ่่งด้้านอาช่่พัแลัะควัามีช่�วัย
เหลั่อด้้านมีนุษยธ์รรมีของพัวักเขา”37 UNHCR รายงานวั�ามี่ผู้้้ตีด่้เช่่�อโควัด่้-19 จำานวัน 90 คนใน
ทำ่�พัักพั่งสัองแห�งเฉพัาะในรัฐคะเรนน่38

เอกสัารภายในขององคก์รช่�วัยเหลัอ่ระหวั�างประเทำศทำ่�ยงัคงทำำางานในเมีย่นมีาซึ่่�งฟอร์ตี่�ฟายไรตีไ์ด้รั้บมีา 
บ�งช่่�ถิ่่งควัามีกังวัลัเพั่�มีเตีม่ีเก่�ยวักับการขาด้การสันับสันุนด้้านสัุขภาพัจต่ีแลัะจต่ีวั่ทำยาสัังคมีสัำาหรับผู้้้
พัลัดั้ถิ่่�นในประเทำศ39 ผู้้ท้ำำางานด้า้นมีนษุยธ์รรมีเผู้ยถิ่ง่ควัามีกงัวัลัแบบเด้ย่วักนัทำ่�มีต่ี�อประช่ากรผู้้พ้ัลัดั้
ถิ่่�นในรัฐคะเรนน ่ ผู้้ท้ำำางานด้า้นมีนษุยธ์รรมีคนหน่�งบอกกบัฟอร์ตี่�ฟายไรตีว์ั�า “เราไมี�สัามีารถิ่ใหก้าร
สันบัสันนุด้า้นจต่ีวัท่ำยาสังัคมีในสัภาพัทำ่�เปน็อย้�ได้ ้ ในระยะยาวั ผู้มีคด่้วั�าจะเกด่้ปัญิหาควัามีทำกุขท์ำรมีาน
ใจในช่มุีช่นเพั่�มีข่�นเร่�อย ๆ”40

ควัามีตี้องการด้้านมีนุษยธ์รรมีไมี�ได้ม้ี่อย้�เฉพัาะผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นในประเทำศ แตี�รวัมีถิ่่งผู้้ไ้ด้รั้บผู้ลักระทำบ
โด้ยตีรงในพั่�นทำ่�ควัามีขัด้แย้ง องคก์ารสัหประช่าช่าตี่เตี่อนวั�า ประช่าช่นประมีาณ 20 ลั้านคน หร่อ
เก่อบคร่�งหน่�งของประช่ากร ถิ่้กจดั้กลัุ�มีอย้�ใตี้เสั้นแบ�งควัามียากจนตีามีสัถิ่่ตี ่ แลัะประช่ากรกวั�าสัามี
ลั้านคนทำั�วัประเทำศกำาลัังตี้องการควัามีช่�วัยเหลั่อด้้านมีนุษยธ์รรมีอย�างเร�งด้�วัน41

ข้อมี้ลัของ WFP ระบุวั�า “ควัามีไร้เสัถิ่่ยรภาพัทำ่�เพั่�มีข่�นแลัะเศรษฐก่จทำ่�เสั่�อมีโทำรมีลังจะย่�งทำำาให้
ปัญิหาควัามีไมี�มีั�นคงด้้านอาหารรุนแรงข่�นในบรรด้าครัวัเร่อนทำ่�เปราะบาง ในช่�วังหลัังสัถิ่านการณ์
ระบาด้ของโรคโควัด่้-19 รอบทำ่�สัามีระหวั�างเด้่อนมี่ถิุ่นายนแลัะสั่งหาคมี”42 WFP ยังกลั�าวัถิ่่ง “ปัญิหา
ทำ้าทำายด้้านการทำำาธ์รุกรรมี” ทำ่�เร่�อรัง ซึ่่�งสั�งผู้ลักระทำบตี�อกระบวันการจดั้หาแลัะสั�งมีอบควัามีช่�วัย
เหลั่อทำ่�เป็นเง่นในระยะเวัลัาทำ่�กำาหนด้43 WFP ยังเตี่อนวั�า ในเด้่อนธ์ันวัาคมี 2564 เง่นทำุนของ WFP 
เพั่�อสันับสันุนโครงการช่�วัยเหลั่อด้้านเง่นในพั่�นทำ่�ทำ่�ได้รั้บผู้ลักระทำบจากวั่กฤตีจะหมีด้ลัง ซึ่่�งจะสั�ง
ผู้ลักระทำบตี�อประช่าช่น 275,000 คน44 

37  ข้าหลัวังใหญิ�เพั่�อผู้้้ลั่�ภัยแห�งสัหประช่าช่าตี,่ “Myanmar Emergency – UNHCR Regional Update,” 4 ตีุลัาคมี 2564, 
https://data2�unhcr�org/en/documents/details/89045.

38  อ้้างแล้้ว

39  [มี่การตีัด้ช่่�อองค์กรออก], เอกสัารภายในทำ่�ฟอร์ตี่�ฟายไรตีไ์ด้้รับมีา, 15 ตีุลัาคมี 2564, อย้�ในฐานข้อมี้ลัของฟอร์ตี่�ฟายไรตี์  

40  ฟอร์ตี่�ฟายไรตี ์ สััมีภาษณ ์ B.F., 12 สั่งหาคมี 2564; สัำาหรับข้อมี้ลัเพั่�มีเตี่มีเก่�ยวักับปัญิหาสัุขภาพัจ่ตีทำ่�เก่ด้ข่�นกับ
ประช่ากรทำ่�ถิ่้กบังคับโยกย้ายในเมี่ยนมีา, โปรด้ด้้ฟอร์ตี่�ฟายไรตี,์ “The Torture in my Mind”: The Right to mental 
Health for Rohingya Survivors from Genocide in Myanmar and Bangladesh, 10 ธ์ันวัาคมี 2563, https://
www�fortifyrights�org/mya-inv-rep-2020-12-10/ 

41  ผู้้้ประสัานงานสัหประช่าช่าตีใ่นเม่ียนมีา, Andrew Kirkwood, “ร�างคำาปราศรัยของแอนด้ร้วั เค่ร์กวั้ด้ ผู้้้ประสัานงาน
สัหประช่าช่าตี ่แลัะผู้้้ประสัานงานด้้านมีนุษยธ์รรมี ในการแถิ่ลังข�าวั” 1 ตีุลัาคมี 2564, https://myanmar�un�org/
en/149802-draft-transcript-briefing-andrew-kirkwood-united-nations-resident-coordinator-ai-
and.

42  World Food Programme, “Situation Report—Myanmar,” 21 ตีุลัาคมี 2564, https://www�wfp�org/
publications/situation-report-myanmar.

43  อ้้างแล้้ว

44  อ้้างแล้้ว

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/89045
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-rep-2020-12-10/
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-rep-2020-12-10/
https://myanmar.un.org/en/149802-draft-transcript-briefing-andrew-kirkwood-united-nations-resident-coordinator-ai-and
https://myanmar.un.org/en/149802-draft-transcript-briefing-andrew-kirkwood-united-nations-resident-coordinator-ai-and
https://myanmar.un.org/en/149802-draft-transcript-briefing-andrew-kirkwood-united-nations-resident-coordinator-ai-and
https://www.wfp.org/publications/situation-report-myanmar
https://www.wfp.org/publications/situation-report-myanmar
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III. กร่อบกฎหมายร่ะหวา่งปืร่ะเที่ศ
ในบร่บทำการขัด้แย้งกันด้้วัยอาวัุธ์ทำ่�ไมี�ใช่�ระหวั�างประเทำศอย�างสัถิ่านการณใ์นรัฐคะเรนน ่ กฎหมีาย
มีนุษยธ์รรมีระหวั�างประเทำศหร่อทำ่�มีักเร่ยกกันทำั�วัไปวั�า “กฎหมีายสังครามี” จะมี่ผู้ลับังคับใช่้45 
อาช่ญิากรรมีสังครามีถิ่่อเป็นการลัะเมี่ด้อย�างร้ายแรงตี�อกฎหมีายระหวั�างประเทำศ นำามีาซึ่่�งควัามีรับ
ผู้่ด้ทำางอาญิาของบุคคลัตีามีกฎหมีายอาญิาระหวั�างประเทำศ 

กฎหมีายมีนุษยธ์รรมีระหวั�างประเทำศกำาหนด้วั�า ค้�กรณใ่นการขัด้กันด้้วัยอาวัุธ์จำาเป็นตี้องรับประกัน
ให้มี่การคุม้ีครองพัลัเร่อน อนุสัญัิญิาเจน่วัา พั.ศ. 2492 แลัะพั่ธ์่สัารทำ่�ตีามีมีาถิ่่อเป็นกรอบอ้างอ่ง
สัำาหรับกฎหมีายมีนุษยธ์รรมีระหวั�างประเทำศ ในกรณ่ทำ่�เป็นการขัด้กันด้้วัยอาวัุธ์ทำ่�ไมี�ใช่�ระหวั�าง
ประเทำศ มีาตีรา 3 ร�วัมีของอนุสัญัิญิาเจน่วัา พั.ศ. 2492 จะมี่ผู้ลับังคับใช่ ้รวัมีทำั�งพั่ธ์่สัารเพั่�มีเตี่มีของ
อนุสัญัิญิาเจน่วัา แลัะกฎหมีายจาร่ตีประเพัณร่ะหวั�างประเทำศก็จะมี่ผู้ลับังคับใช่้เช่�นกัน46 หลัักการ
ช่่�แนะแห�งสัหประช่าช่าตี่วั�าด้้วัยการพัลัดั้ถิ่่�นภายในประเทำศ พั.ศ. 2541 ยังกำาหนด้กรอบการ
วั่ เคราะห์ของมีาตีรฐานขั�นตีำ�าทำ่�จำาเป็นเพั่�อการให้การคุ้มีครองแลัะให้ควัามีช่�วัยเหลั่อด้้าน
มีนุษยธ์รรมีกับผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นในประเทำศ”47

ค้�กรณใ่นการขัด้กันด้้วัยอาวัุธ์ รวัมีทำั�งกลัุ�มีตีด่้อาวัุธ์ทำ่�ไมี�ใช่�รัฐอย�างกลัุ�มีทำ่�ปฏิ่บัตี่การในรัฐคะเรนน ่ มี่
พัันธ์กรณ่ตี้องปฏิ่บัตี่ตีามีข้อบัญิญิัตี่ของกฎหมีายมีนุษยธ์รรมีระหวั�างประเทำศ48 

45  กฎหมีายมีนุษยธ์รรมีระหวั�างประเทำศมี่พั่�นฐานมีาจากอนุสััญิญิาเจน่วัา แมี้วั�าเมี่ยนมีาจะไมี�ได้้เป็นรัฐภาค่ของพั่ธ์่สัาร II 
แตี�ถิ่่อวั�าอนุสััญิญิาเจน่วัาเป็นสั�วันหน่�งของกฎหมีายจาร่ตีประเพัณ่ระหวั�างประเทำศ จ่งมี่ผู้ลับังคับใช่้ตี�อรัฐทำุกแห�ง 
อนุสััญิญิาเจน่วัาทำ่�เก่�ยวักับการคุ้มีครองบุคคลัทำ่�เป็นพัลัเร่อนในช่�วังสังครามี (อนุสััญิญิาเจน่วัาทำ่�สั่�) ได้้รับการรับรอง
เมี่�อวัันทำ่� 12 สั่งหาคมี 2492, 75 U.N.T.S. 287, มี่ผู้ลับังคับใช่้เมี่�อวัันทำ่� 21 ตีุลัาคมี 2493 เมี่ยนมีาให้สััตียาบันรับรอง
เมี่�อวัันทำ่� 25 สั่งหาคมี 2535, ข้อ 3 [มีาตีรา 3 ร�วัมี] พั่ธ์่สัารเพั่�มีเตี่มีของอนุสััญิญิาเจน่วัา วัันทำ่� 12 สั่งหาคมี 2492 แลัะ
ทำ่�เก่�ยวักับการคุ้มีครองเหย่�อของการขัด้กันด้้วัยอาวัุธ์ทำ่�ไมี�ใช่�ระหวั�างประเทำศ (พั่ธ์่สัาร II), 1125 U.N.T.S. 609, มี่ผู้ลั
บังคับใช่้เมี่�อวัันทำ่� 7 ธ์ันวัาคมี 2521, เมี่ยนมีาไมี�ได้้ลังนามี หากจะนับวั�าเป็น “การขัด้กันด้้วัยอาวัุธ์ทำ่�ไมี�ใช่�ระหวั�าง
ประเทำศ” กลัุ�มีตี่ด้อาวัุธ์ทำ่�เก่�ยวัข้องกับควัามีขัด้แย้งตี้องมี่ระด้ับการจัด้ตีั�งในขั�นตีำ�าแลัะการเผู้ช่่ญิหน้าด้้วัยอาวัุธ์ทำ่�มี่
ควัามีรุนแรงถิ่่งระด้ับหน่�ง แมี้จะมี่ตีัวัช่่�วััด้หลัายประการเพั่�อจำาแนกวั�าเข้าหลัักเกณฑ์์น่�หร่อไมี� แตี�มี่แนวัโน้มีวั�าควัามี
ขัด้แย้งในรัฐคะเรนน่จะถิ่่อวั�าเป็น “การขัด้กันด้้วัยอาวัุธ์ทำ่�ไมี�ใช่�ระหวั�างประเทำศ” เน่�องจากค้�กรณ่ทำ่�เก่�ยวัข้องในควัามี
ขัด้แย้งแลัะระด้ับของการเผู้ช่่ญิหน้าด้้วัยอาวัุธ์ทำ่�เก่ด้ข่�น 

46  มีาตีรา 3 ร�วัมีแลัะพั่ธ์่สัาร I แลัะ II บรรทำัด้ฐานทำ่�เป็นสั�วันหน่�งของพั่ธ์่สัาร I แลัะ II สัะทำ้อนถิ่่งข้อบัญิญิัตี่ของกฎหมีาย
จาร่ตีประเพัณ่ทำ่�สัำาคัญิ แทำนทำ่�จะเป็นข้อกำาหนด้ตีามีสันธ์่สััญิญิา ปัจจุบันมี่การยอมีรับวั�ากฎหมีายมีนุษยธ์รรมีตีามี
จาร่ตีประเพัณ่ทำ่�เก่�ยวัข้องกับการปฏิ่บัตี่ของค้�ปรปักษ์ ถิ่่อวั�ามี่ผู้ลับังคับใช่้ทำั�งในสัถิ่านการณ์ทำ่�เป็นการขัด้กันด้้วัยอาวัุธ์
ระหวั�างประเทำศแลัะไมี�เป็นระหวั�างประเทำศ อย�างไรก็ด้ ่แมี้มีาตีรา 3 ร�วัมีไมี�ได้้น่ยามีคำาวั�า “การขัด้กันด้้วัยอาวัุธ์ทำ่�ไมี�ใช่�
ระหวั�างประเทำศ” แตี�คณะตีุลัาการอาญิาระหวั�างประเทำศในกรณ่อด้่ตียโ้กสัลัาเวั่ย ได้ใ้ห้น่ยามีไวั้วั�าเป็น “ควัามีรุนแรงทำ่�
มี่การใช่้อาวัุธ์อย�างตี�อเน่�องระหวั�างหน�วัยงานของรัฐฝ่่ายหน่�งกับกลัุ�มีตี่ด้อาวัุธ์ หร่อระหวั�างกลัุ�มีทำ่�อย้�ในรัฐเด้่ยวักัน” 
โปรด้ด้้ Prosecutor v. Dusko Tadic, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 
Case No. IT-94-1-AR72, Decision (Appeals Chamber), 2 ตีุลัาคมี 2538, para. 70

47  UNOCHA, หลัักการช่่�แนะแห�งสัหประช่าช่าตี่วั�าด้้วัยการพัลััด้ถิ่่�นภายในประเทำศ, มีกราคมี 2546, http://www�unhcr�
org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement�html (เข้าถิ่่งเมี่�อวัันทำ่� 9 
ส่ังหาคมี 2561), Principle 3(1), 18

48  พัันธ์กรณ่ของรัฐเป็นไปตีามีหลัักการวั�าด้้วัยอธ์่ปไตีย ธ์รรมีน้ญิขององค์การสัหประช่าช่าตี ่ แลัะกฎบัตีรศาลัยุตี่ธ์รรมี

http://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
http://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
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การจับกมุีแลัะควับคมุีตีัวัผู้้้ทำำางานด้า้นมีนุษยธ์รรมีโด้ยพัลัการ การทำำาลัายเสับย่งควัามีช่�วัยเหลัอ่ทำ่�ถิ่ก้
จดั้เกบ็ไวั ้ การปิด้กั�นหร่อจำากดั้ควัามีช่�วัยเหลัอ่ แลัะการจำากดั้ไมี�ใหอ้งคก์รช่�วัยเหลัอ่ด้า้นมีนุษยธ์รรมี
เขา้ไปใหค้วัามีช่�วัยเหลัอ่ผู้้พ้ัลัดั้ถิ่่�นทำ่�มีค่วัามีตีอ้งการได้ ้ แสัด้งใหเ้หน็วั�ารัฐบาลัทำหารเมีย่นมีาไมี�ได้ป้ฏิบ่ตัี่
ตีามีพันัธ์กรณท่ำ่�มีต่ี�อกฎหมีายมีนษุยธ์รรมีระหวั�างประเทำศ

สทิี่ธ์ทิี่่�จะมเ่สร่ภ่าพในการ่เดนิที่างแล้ะสทิี่ธ์ทิี่่�จะม่
อสิร่ภาพข้องผูท้ี่ำางานดา้นมนษุยธ์ร่ร่ม
กฎหมีายมีนุษยธ์รรมีระหวั�างประเทำศคุ้มีครองสั่ทำธ์่ทำ่�จะมี่เสัร่ภาพัในการเด้่นทำางของผู้้้ทำำางานด้้าน
มีนษุยธ์รรมี49 ค้�ขดั้แยง้มีพ่ันัธ์กรณต่ีอ้งใหค้วัามีคุม้ีครองผู้้ท้ำำางานด้า้นมีนษุยธ์รรมี แลัะสันบัสันนุให้
พัวักเขาเขา้ถิ่ง่ประช่ากรผู้้พ้ัลัดั้ถิ่่�นได้้50 นอกจากน่� กฎหมีายสัท่ำธ์ม่ีนษุยช่นระหวั�างประเทำศ ตีามีหลักั
ประกนัในปฏิญ่ิญิาสัากลัวั�าด้ว้ัยสัท่ำธ์ม่ีนษุยช่น แลัะกตีก่าระหวั�างประเทำศวั�าด้ว้ัยสัท่ำธ์พ่ัลัเมีอ่งแลัะสัท่ำธ์่
ทำางการเมีอ่ง (ICCPR) ยงัคุม้ีครองสัท่ำธ์ท่ำ่�จะปลัอด้จากการโด้นจบักมุีแลัะควับคมุีตีวััโด้ยพัลัการ51 แมี้
อาจมีก่ารจำากดั้สัท่ำธ์ท่ำ่�จะมีอ่ส่ัรภาพัได้ใ้นบางสัถิ่านการณ ์แตี�การควับคมุีตีวััย�อมีถิ่อ่เปน็การจบักมุีโด้ยไมี�
ช่อบด้ว้ัยกฎหมีายในกรณท่ำ่�บคุคลัถิ่ก้จบักมุีเน่�องจากการทำำากจ่กรรมีทำ่�ได้รั้บการคุม้ีครองตีามีกฎหมีาย
ระหวั�างประเทำศ หร่อการสันบัสันนุใหเ้กด่้ควัามีช่�วัยเหลัอ่ด้า้นมีนษุยธ์รรมี52 ด้ว้ัยเหตีดุ้งักลั�าวั การ
จบักมุีแลัะควับคมุีตีัวัผู้้ท้ำำางานด้า้นมีนษุยธ์รรมีในรัฐคะเรนนจ่ง่ลัะเมีด่้ทำั�งกฎหมีายมีนษุยธ์รรมีระหวั�าง
ประเทำศ รวัมีทำั�งกฎหมีายสัท่ำธ์ม่ีนษุยช่นระหวั�างประเทำศ 

ฟอร์ตี่�ฟายไรตีย์งัมีบ่นัทำก่ขอ้มีล้ัวั�ารัฐบาลัทำหารอา้งการด้ำาเนน่การอนัลั�าช่า้หร่อการปฏิเ่สัธ์คำาขออนมุีตัี่
เด้น่ทำางของราช่การเพั่�อแทำรกแซึ่งการด้ำาเนน่งานช่�วัยเหล่ัอด้า้นมีนษุยธ์รรมี แมีส้ัท่ำธ์ใ่นการเด้น่ทำาง
ของผู้้ท้ำำางานด้า้นมีนษุยธ์รรมีจะครอบคลัมุีเฉพัาะผู้้ท้ำำางานด้า้นมีนษุยธ์รรมีทำ่�ได้รั้บอนญุิาตีจากทำางการ 
แตี�กฎหมีายระหวั�างประเทำศหา้มีไมี�ให้ทำางการปฏิเ่สัธ์การรับรองผู้้ท้ำำางานด้า้นมีนษุยธ์รรมีโด้ยพัลัการ53 
นอกจากนั�น ทำางการสัามีารถิ่จำากดั้สัท่ำธ์ท่ำ่�จะมีเ่สัร่ภาพัในการเด้น่ทำางของผู้้ท้ำำางานด้า้นมีนษุยธ์รรมีได้้
เฉพัาะกรณท่ำ่� “มีค่วัามีจำาเปน็อย�างย่�งยวัด้ทำางทำหาร”54 โด้ยการจำากดั้เช่�นนั�นตีอ้งมีข่อบเขตีแลัะทำำา

ระหวั�างประเทำศ พั.ศ. 2488 ข้อ 2(1). แลัะโปรด้ด้ ้ Jean-Marie Henckaerts แลัะ Louise Doswald-Beck, 
Customary International Humanitarian Law, Vol. I, (Cambridge: Cambridge University Press, 2548); ทำ่�
ประชุ่มีสัมีัช่ช่าใหญิ�แห�งสัหประช่าช่าตี,่ ข้อมีตี่วั�าด้้วัยการสั�งเสัร่มีการประสัานงานเพั่�อการช่�วัยเหลั่อด้้านมีนุษยธ์รรมี
ฉุกเฉ่นขององค์การสัหประช่าช่าตี,่ GA Res. 46/182, 19 ธ์ันวัาคมี 2534, Annex, para. 4

49  โปรด้ด้้ ICRC, กฎหมีายจาร่ตีประเพัณ่ระหวั�างประเทำศ, Rule 56, อ้างถิ่่งในพั่ธ่์สัารเพั่�มีเตี่มี I, ข้อ 71(3)

50  โปรด้ด้้ มีาตีรา 3 ร�วัมี. แลัะโปรด้ด้ ้ICRC, กฎหมีายจาร่ตีประเพัณ่ระหวั�างประเทำศ, Rule 56.

51  ปฏิ่ญิญิาสัากลัวั�าด้้วัยสั่ทำธ์่มีนุษยช่น (UDHR), ให้การรับรองเมี่�อวัันทำ่� 10 ธ์ันวัาคมี 2491, G.A. Res. 217A(III), U.N. 
Doc. A/810; กตี่การะหวั�างประเทำศวั�าด้้วัยสั่ทำธ์่พัลัเมี่องแลัะสั่ทำธ์่ทำางการเมี่อง (ICCPR), ให้การรับรองเมี่�อ 16 
ธ์ันวัาคมี 2509, G.A. Res. 2200A (XXI), U.N. Doc. A/6316

52  คณะมีนตีร่ส่ัทำธ์่มีนุษยช่นแห�งสัหประช่าช่าตี,่ ข้อ 9: Liberty and Security of Person, General Comment No. 35, 
U.N. Doc. CCPR/C/ GC/35, 16 ธั์นวัาคมี 2557, para. 17. 

53  โปรด้ด้้ ICRC, กฎหมีายจาร่ตีประเพัณ่ระหวั�างประเทำศ, อ้างถิ่่งในพั่ธ่์สัารเพั่�มีเตี่มี I, ข้อ 71(3) 

54  โปรด้ด้้ ICRC, กฎหมีายจาร่ตีประเพัณ่ระหวั�างประเทำศ, Rule 56, อ้างถิ่่งในพั่ธ่์สัารเพั่�มีเตี่มี I, Art. 71(3).
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เปน็การช่ั�วัคราวัเทำ�านั�น55 กระบวันการอนมุีตัีก่ารเด้น่ทำางตีามีระบบทำ่�เปน็อย้�ของรัฐบาลัทำหาร ถิ่อ่เปน็
กำาแพังทำ่�ปิด้กั�นจำากดั้ควัามีช่�วัยเหลัอ่แลัะเสัร่ภาพัในการเด้น่ทำางของผู้้ท้ำำางานด้า้นมีนษุยธ์รรมี แลัะจดั้
วั�าลัะเม่ีด้กฎหมีายมีนษุยธ์รรมีระหวั�างประเทำศ 

ปืร่ะกนัความชว่ยเหล้อืดา้นมนษุยธ์ร่ร่ม
ตีามีหลัักกฎหมีายมีนุษยธ์รรมีระหวั�างประเทำศ ค้�กรณใ่นการขัด้กันด้้วัยอาวัุธ์มี่พัันธ์กรณ่ทำ่�จะตี้อง 
“สันับสันุนการเด้่นทำางของควัามีช่�วัยเหลั่อด้้านมีนุษยธ์รรมีอย�างเสัร่” แลัะประกันวั�า ผู้้้ทำำางานด้้าน
มีนุษยธ์รรมีสัามีารถิ่ “เข้าถิ่่งทำ่�ผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นได้้อย�างรวัด้เร็วัแลัะไมี�มี่อุปสัรรค”56

ฟอร์ตี่�ฟายไรตี์บันทำ่กข้อมี้ลัวั�ารัฐบาลัทำหารเมี่ยนมีาได้้ทำำาลัายทำ่�เก็บอุปกรณ์หร่อเสับ่ยงสัำาหรับควัามี
ช่�วัยเหลัอ่ แลัะปิด้กั�นหร่อจำากดั้ควัามีช่�วัยเหลัอ่ทำ่�ด้�านทำหาร การปิด้กั�นการเข้าถิ่่งควัามีช่�วัยเหลัอ่ด้า้น
มีนุษยธ์รรมีน่�จดั้เป็นการลัะเมีด่้อย�างร้ายแรงตี�อกฎหมีายมีนุษยธ์รรมีระหวั�างประเทำศ ยกตีัวัอย�าง
เช่�น การใช่ ้ “การจงใจสักดั้กั�นสั่�งบรรเทำาทำกุข”์ เป็นร้ปแบบการทำำาสังครามีอย�างหน่�งเพั่�อปลั�อยให้
พัลัเร่อนอด้ตีาย สั่�งน่�ถิ่อ่เป็นอาช่ญิากรรมีสังครามี57 ในขณะทำ่�ทำางการอาจใช่้มีาตีรการเพั่�อควับคมุี
การจดั้สั�งสั่�งของแลัะควัามีช่�วัยเหลัอ่ด้า้นมีนุษยธ์รรมี กฎหมีายระหวั�างประเทำศนั�นห้ามีไมี�ให้มีก่ระทำำา
การใด้ ๆ ทำ่�ถิ่อ่เป็นการขดั้ขวัางการจดั้สั�งควัามีช่�วัยเหลัอ่อย�างจงใจ58 มีาตีรการใด้ ๆ ทำ่�ทำางการนำามีาใช่้

55  อ้้างแล้้ว แลัะโปรด้ด้้ ICRC, ICRC Q&A and Lexicon on Humanitarian Access. 

56  หลัักการช่่�นำา 25(3) แลัะโปรด้ด้ ้ICRC, กฎหมีายจาร่ตีประเพัณ่ระหวั�างประเทำศ, Rule 55 หลัักการเหลั�าน่�ยังถิ่่อวั�าเป็น
สั�วันหน่�งของกฎหมีายจาร่ตีประเพัณ่ระหวั�างประเทำศ โปรด้ด้ ้ Rebecca Barber, Facilitating Humanitarian 
Assistance. ใน International Humanitarian and Human Rights Law, International Review of the Red 
Cross, Vol. 91, No. 874, มี่ถุิ่นายน 2552, p. 387

57  ธ์รรมีน้ญิกรุงโรมีวั�าด้้วัยศาลัอาญิาระหวั�างประเทำศ (ธ์รรมีน้ญิกรุงโรมี) รับรองเมี่�อวัันทำ่� 17 กรกฎาคมี, 2998, 2187 
U.N.T.S. 90, U.N. Doc. A/CONF.183/9 (2002), Art. 8(2)(b)(xxv). แลัะโปรด้ด้ ้ข้อมีต่ีของสัมัีช่ช่าควัามีมีั�นคงแห�ง
สัหประช่าช่าตี,่ ทำ่�ประชุ่มีสัมีัช่ช่าใหญิ�แห�งสัหประช่าช่าตี ่ แลัะคณะกรรมีาธ์่การสั่ทำธ์่มีนุษยช่นแห�งสัหประช่าช่าตี่
ประณามีการขัด้ขวัางการสั�งมีอบควัามีช่�วัยเหลั่อ รวัมีทำั�ง สัมีัช่ช่าควัามีมีั�นคงแห�งสัหประช่าช่าตี,่ ข้อมีตี ่ 758, 
บอสัเน่ยแลัะเฮอร์เซึ่โกวั่นา (8 มี่ถิุ่นายน), U.N. Doc. S/RES/758, วัันทำ่� 8 มี่ถิุ่นายน 2535; สัมีัช่ช่าควัามีมีั�นคงแห�ง
สัหประช่าช่าตี,่ ข้อมีตี ่761, บอสัเน่ยแลัะเฮอร์เซึ่โกวั่นา (29 มี่ถิุ่นายน), U.N. Doc. S/RES/761, วัันทำ่� 29 มี่ถิุ่นายน 
2535; สัมีัช่ช่าควัามีมีั�นคงแห�งสัหประช่าช่าตี,่ ข้อมีตี ่ 836, บอสัเน่ยแลัะเฮอร์เซึ่โกวั่นา (4 มี่ถิุ่นายน), U.N. Doc. S/
RES/836, วัันทำ่� 4 มี่ถิุ่นายน 2536; สัมีัช่ช่าควัามีมีั�นคงแห�งสัหประช่าช่าตี,่ ข้อมีตี ่945, Extension of the mandate 
of the UN Angola Verification Mission II, U.N. Doc. S/RES/945, วัันทำ่� 29 กันยายน 2537; UN สัมีัช่ช่าควัามี
มีั�นคงแห�งสัหประช่าช่าตี,่ ข้อมีตี ่1132, สัถิ่านการณใ์นเซึ่่ยราลัโ่อน, U.N. Doc. S/RES/1132, วัันทำ่� 8 ตีุลัาคมี 2540; ทำ่�
ประชุ่มีสัมีัช่ช่าใหญิ�แห�งสัหประช่าช่าตี,่ ข้อมีตี ่46/242, สัถิ่านการณ์ด้้านสั่ทำธ์่มีนุษยช่นในบอสัเน่ยแลัะเฮอร์เซึ่โกวั่นา, 
U.N. Doc. A/RES/46/242, วัันทำ่� 25 สั่งหาคมี 2535; ทำ่�ประชุ่มีสัมีัช่ช่าใหญิ�แห�งสัหประช่าช่าตี,่ ข้อมีตี ่ 52/145, 
สัถิ่านการณ์ด้้านสั่ทำธ์่มีนุษยช่นในอัฟกาน่สัถิ่าน, U.N. Doc. A/52/644/Add.3, วัันทำ่� 12 ธ์ันวัาคมี 2540; คณะ
กรรมีาธ์่การสั่ทำธ์่มีนุษยช่นแห�งสัหประช่าช่าตี,่ ข้อมีตี ่ 1994/72, สัถิ่านการณ์ด้้านสั่ทำธ์่มีนุษยช่นในด้่นแด้นของอด้่ตี
ยโ้กสัลัาเวั่ย, U.N. Doc. E/CN.4/RES/1994/72, วัันทำ่� 9 มี่นาคมี 2537; คณะกรรมีาธ์่การสั่ทำธ์่มีนุษยช่นแห�ง
สัหประช่าช่าตี,่ ข้อมีตี ่ 1995/77, สัถิ่านการณ์ด้้านสั่ทำธ์่มีนุษยช่นในซึ่้ด้าน, U.N. Doc. E/CN.4/1995/77, วัันทำ่� 8 
มี่นาคมี 2538; คณะกรรมีาธ์่การสั่ทำธ์่มีนุษยช่นแห�งสัหประช่าช่าตี,่ ข้อมีตี ่1996/73, สัถิ่านการณ์ด้้านสั่ทำธ์่มีนุษยช่น
ในซึ่้ด้าน, U.N. Doc. E/CN.4/1996/73, วัันทำ่� 23 เมีษายน 2539 

58  ควัามีย่นยอมีในบร่บทำของการให้ควัามีช่�วัยเหลั่อด้้านมีนุษยธ์รรมีนั�นมี่ควัามีเช่่�อมีโยงในขั�นพั่�นฐานกับอธ์่ปไตียของรัฐ 
ด้ังทำ่�มี่ข้อสัังเกตีโด้ยคณะกรรมีการกาช่าด้สัากลัวั�า “ตี้องมี่การขอควัามีย่นยอมีจากรัฐในด้่นแด้นทำ่�มี่การขัด้กันด้้วัย
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เพั่�อควับคมุีการด้ำาเนน่งานด้า้นมีนษุยธ์รรมีตีอ้งไมี�สั�งผู้ลัใหเ้กด่้ควัามีลั�าช่า้อย�างไมี�เหมีาะสัมีตี�อการจดั้
สั�งควัามีช่�วัยเหลัอ่ ตีอ้งไมี�ขดั้ขวัางการเขา้ไปทำำางานของเจา้หนา้ทำ่� หร่อรบกวันการด้ำาเนน่งาน59 
มีาตีรการทำ่�สั�งผู้ลักระทำบโด้ยเฉพัาะสัำาหรับประช่ากรพัลัเร่อน นำามีาใช่เ้พั่�อทำำาใหพ้ัลัเร่อนอด้ตีาย หร่อขดั้
ขวัางไมี�ใหพ้ัวักเขาได้รั้บควัามีช่�วัยเหลัอ่ทำ่�จำาเปน็ตี�อการอย้�รอด้ ลัว้ันถิ่อ่เปน็การลัะเมีด่้โด้ยตีรงตี�อ
กฎหมีายสังครามี แลัะสัามีารถิ่ด้ำาเนน่คด้ใ่นฐานะทำ่�เปน็อาช่ญิากรรมีสังครามีได้้

อาวัุธ์ทำ่�ไมี�ใช่�ระหวั�างประเทำศเก่ด้ข่�น รวัมีทำั�งการให้ควัามีช่�วัยเหลั่อด้้านมีนุษยธ์รรมีในพั่�นทำ่�ซึ่่�งรัฐแห�งนั�นได้้สั้ญิเสั่ยการ
ควับคุมีให้กับฝ่่ายตี�อตี้านไปแลั้วั” โปรด้ด้ ้ICRC, กฎหมีายจาร่ตีประเพัณ่ระหวั�างประเทำศ, Rule 55, p. 198

59  โปรด้ด้้ ICRC, ICRC Q&A and Lexicon on Humanitarian Access, Vol. 96, No. 893, 2014, p. 368-9, https://
www�icrc�org/en/international-review/article/icrc-qa-and-lexicon-humanitarian-access (เข้าถิ่่งเมี่�อ
วัันทำ่� 9 ส่ังหาคมี 2561)

https://www.icrc.org/en/international-review/article/icrc-qa-and-lexicon-humanitarian-access
https://www.icrc.org/en/international-review/article/icrc-qa-and-lexicon-humanitarian-access
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ข้อ้เสนอแนะ 
สำาหร่บัร่ฐับาล้ที่หาร่เมย่นมา 

• เคารพัเจตีนารมีณต์ีามีอธ์่ปไตียของประช่าช่นช่าวัเมี่ยนมีา ลังจากอำานาจทำันทำ ่ แลัะค่น
อำานาจทำางการเมี่องให้กับเจ้าหน้าทำ่�รัฐซึ่่�งได้รั้บเลั่อกตีั�งในการเลั่อกตีั�งทำั�วัไปเมี่�อป ี2563  

• ยตุีก่ารโจมีตีป่ระช่ากรพัลัเร่อน ปอ้งกนัการลัะเมีด่้กฎหมีายสัท่ำธ์ม่ีนุษยช่นแลัะมีนุษยธ์รรมี
ระหวั�างประเทำศ แลัะรับประกนัการคุม้ีครองพัลัเร่อน 

• อำานวัยควัามีสัะด้วักให้องคก์ารสัหประช่าช่าตี ่ องคก์รควัามีช่�วัยเหลั่อด้้านมีนุษยธ์รรมี
ระด้ับประเทำศแลัะระหวั�างประเทำศ ตีลัอด้จนหน�วัยงานตีด่้ตีามีสัถิ่านการณ์สั่ทำธ์่มีนุษยช่น 
สัามีารถิ่เข้าถิ่่งพั่�นทำ่�ของประช่ากรผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นในเมี่ยนมีาได้อ้ย�างปลัอด้ภัย ตี�อเน่�อง แลัะ
ไมี�มี่อุปสัรรคร�วัมีมี่ออย�างเตีม็ีทำ่�ในกระบวันการสัอบสัวันระหวั�างประเทำศ โด้ยเฉพัาะกลัไก
สัอบสัวันอ่สัระกรณ่เม่ียนมีากับข้อกลั�าวัหาอาช่ญิากรรมีระหวั�างประเทำศในเม่ียนมีา 
ด้ำาเน่นการตีามีข้อเสันอแนะทำ่�ได้้รับจากหน�วัยงานทำ่�ปร่กษาแลัะหน�วัยงานสัอบสัวันทำ่�เป็น
อ่สัระแลัะน�าเช่่�อถิ่่อ รวัมีทำั�งคณะกรรมีการสัอบสัวันข้อเทำ็จจร่งแห�งสัหประช่าช่าตี ่ แลัะผู้้้
รายงานพั่เศษแห�งสัหประช่าช่าตี่วั�าด้้วัยสัถิ่านการณด์้้านสั่ทำธ์่มีนุษยช่นในเมี่ยนมีา เพั่�อ
แก้ปัญิหาการลัะเมีด่้กฎหมีายระหวั�างประเทำศ 

สำาหร่บัอาเซย่นแล้ะร่ฐัภาคส่หปืร่ะชาชาต์ิ  
• สันับสันุนแลัะอนุมีัตี่ให้มี่การสั�งควัามีช่�วัยเหลั่อด้้านมีนุษยธ์รรมีทำ่�จำาเป็นตี�อช่่วั่ตีข้ามี

พัรมีแด้นไปยังพัลัเร่อนทำ่�มี่ควัามีตีอ้งการในเมี่ยนมีา

• จัด้ให้มี่ควัามีช่�วัยเหลั่อด้้านการเง่น ด้้านเทำคน่ค แลัะการรณรงค์กด้ด้ันสัำาหรับองค์กร
มีนุษยธ์รรมี เพั่�อสั�งมีอบควัามีช่�วัยเหลั่อข้ามีพัรมีแด้นไปยังพัลัเร่อนทำ่�มี่ควัามีตี้องการ
ในเมี่ยนมีา 

• ร�วัมีมี่อกับผู้้้นำาทำ่�มีาจากการเลั่อกตีั�งแลัะภาคประช่าสัังคมีของเมี่ยนมีา แลัะปฏิ่เสัธ์ไมี�ให้
รัฐบาลัทำหารเมี่ยนมีาเข้าถิ่่งควัามีช่อบธ์รรมีทำางการเมี่องในทำุกร้ปแบบ ตีลัอด้จนปฏิ่เสัธ์
ปฏิ่สััมีพัันธ์์ทำางการเมี่องแลัะเศรษฐก่จกับรัฐบาลัทำหารเมี่ยนมีาใช่้กำาลัังตี�อรองทำั�งแบบ
กลัุ�มีแลัะแบบทำวั่ภาค ่ เพั่�อผู้ลักัด้ันให้สัมีาช่ก่ของสัมีัช่ช่าควัามีมีั�นคงแห�งสัหประช่าช่าตี่
สันับสันุนการย่�นกรณ่ของเมี่ยนมีาเข้าสั้�ศาลัอาญิาระหวั�างประเทำศบังคับใช่้การควัำ�าบาตีร
ด้้านอาวัุธ์กับเมี่ยนมีาแลัะกองทำัพัเมี่ยนมีา มีุ�งเป้าควัำ�าบาตีรหน�วัยงานหร่อธ์รุก่จของ
ทำหาร เพั่�อไมี�ให้กองทำัพัเมี่ยนมีาเข้าถิ่่งเง่นทำุนแลัะเง่นก้ ้ รวัมีทำั�งรายได้้ทำ่�มีาจากการขาย
ก๊าซึ่ธ์รรมีช่าตีใ่ห้กับประเทำศไทำย ตีลัอด้จนการเข้าถิ่่งอาวัุธ์อ่�น ๆ 
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สำาหร่บัร่ฐับาล้เอกภาพแหง่ชาต์แิล้ะหนว่ยงานที่่�ไมใ่ชข่้อง
ร่ฐัในร่ฐัคะเร่นน่ 

• ใหก้ารรับรองวั�าผู้้้พัลัดั้ถิ่่�นในประเทำศในเมีย่นมีาทำกุคน สัามีารถิ่เขา้ถิ่ง่สัท่ำธ์แ่ลัะการคุม้ีครอง
ตีามีกฎหมีายมีนุษยธ์รรมีแลัะสัท่ำธ์ม่ีนุษยช่นระหวั�างประเทำศ รวัมีทำั�งสัท่ำธ์ด่้า้นอาหาร 
สัขุภาพั ทำ่�อย้�อาศยั นำ�า แลัะสัขุอนามียั 

• อำานวัยควัามีสัะด้วักใหอ้งคก์ารสัหประช่าช่าตี ่ องคก์รควัามีช่�วัยเหลัอ่ด้า้นมีนษุยธ์รรมีระด้บั
ประเทำศแลัะระหวั�างประเทำศ ตีลัอด้จนหน�วัยงานต่ีด้ตีามีสัถิ่านการณส์ัท่ำธ์ม่ีนษุยช่น สัามีารถิ่
เขา้ถิ่ง่พั่�นทำ่�ของประช่ากรผู้้พ้ัลัดั้ถิ่่�นในเมีย่นมีาได้อ้ย�างปลัอด้ภยั ตี�อเน่�อง แลัะไมี�มีอ่ปุสัรรค

• ใหค้วัามีร�วัมีมี่ออย�างเตีม็ีทำ่�ในกลัไกควัามีรับผู้ด่้ระหวั�างประเทำศแลัะกลัไกสัอบสัวันระหวั�าง
ประเทำศ ตี�อกรณข่อ้กลั�าวัหาเหตีอุาช่ญิากรรมีในรัฐคะเรนน ่แลัะพั่�นทำ่�อ่�นในเมีย่นมีา

• สันับสันุนวั่ธ์่พั่จารณาวั่สัามีัญิของสัหประช่าช่าตี่ โด้ยเฉพัาะผู้้้รายงานพั่เศษวั�าด้้วัย
สัถิ่านการณ์ด้้านสั่ทำธ์่มีนุษยช่นในเมี่ยนมีาแลัะผู้้้รายงานพั่เศษวั�าด้้วัยสั่ทำธ์่มีนุษยช่น
ของผู้้้พัลััด้ถิ่่�นในประเทำศ 

• ให้ภาคยานุวััตี่แลัะปฏิ่บัตี่ตีามีพัันธ์กรณ่ของธ์รรมีน้ญิกรุงโรมีวั�าด้้วัยศาลัอาญิาระหวั�าง
ประเทำศ กตีก่าระหวั�างประเทำศวั�าด้้วัยสั่ทำธ์่พัลัเมี่องแลัะสั่ทำธ์่ทำางการเมี่อง รวัมีทำั�งกฎบัตีร
ระหวั�างประเทำศอ่�น ๆ
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ภายหลงัการทาํรฐัประหารที�รา้ยแรงในเมียนมา เมื�อวันที� 
1 กมุภาพันธ ์2564 รฐับาลทหารเมยีนมาได้เข่นฆา่ ทรมาน 
และประหัตประหารประชากรเมยีนมา ส่งผลใหเ้กดิการ
พลดัถิ�นฐานของประชาชนหลายแสนคนทั�วประเทศ ใน
รฐัคะเรนน ีหรอืที�เรยีกกันวา่รฐัคะยา แทนที�จะรบัรองการ
ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นมนษุยธรรมแกพ่ลเรอืนที�ตอ้งการ 
รฐับาลทหารกลับจบักมุผูท้าํงานดา้นมนษุยธรรมโดย
พลการ ทําลายที�เกบ็เสบยีงของพลเรอืนและทรพัย์สิน
ที�ไมใ่ชข่องทหาร ขดัขวางการส่งมอบอาหารและยารกัษาโรค
ตรงดา่นตรวจทหาร  รวมทั�งชะลอหรอืปฏเิสธไมอ่นุญาต
ใหอ้งคก์รในทอ้งถิ�น ในประเทศ และระหวา่งประเทศเขา้ถึง
พื�นที�เพื�อใหค้วามชว่ยเหลอืประชาชน   รายงานดว่นฉบับ
นี�ระบวุา่การกระทาํที�เกดิขึ�นอยา่งตอ่เนื�องดงักลา่วอาจถอืวา่
เป�นอาชญากรรมสงคราม  

ในขณะที�เกดิการโจมตทีี�นาํโดยทหารเพิ�มขึ�นเรื�อย ๆ  แถม
การลอยนวลพ้นผดิตอ่อาชญากรรมของความทารณุกรรม
ฝ�งรากลกึยิ�งขึ�น รฐับาลทหารยงัคงปฏิเสธวา่ตนไม่ได้กระทาํ
ความผดิอะไร 

เพื�อประกันว่าพลเรือนที�ถูกบังคับโยกย้ายถิ�นที�มีจํานวน
มากขึ�นในประเทศจะได้รับความช่วยเหลือที�จําเป�นต่อชีวิต 
รายงานนี�นําเสนอข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย อินเดีย จีน 
และบังคลาเทศ ที�จะต้องอนญุาตใหห้นว่ยงานส่งความชว่ย
เหลือด้านมนุษยธรรมไปยังเมียนมา ทั�งการนําส่งความ
ช่วยเหลือโดยตรง หรือนําส่งผ่านหน่วยงานที�เป�นภาคีใน
ระดับชุมชน 
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